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1. ความหมายและความสาํคญัของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงววิฒันาการของสิง่มชีวีตินับพนัล้านปีกอ่น ก่อให้เกดิสิง่มชีวีติมากมาย

หลายรปูแบบ ความหลากหลายในสิง่มชีวีติทัง้พืช สตัว์ จุลินทรยี์ รวมทัง้มนุษย์ ที่มคีวามเชื่อมโยงกนั

เป็นสายใยในระบบนิเวศเรยีกโดยรวมวา่ “ความหลากหลายทางชวีภาพ” (Biodiversity)  

อย่างไรกต็าม ความคําว่า “ความหลากหลายทางชวีภาพ” มกีารใช้เป็นครัง้แรกในวงการ

วทิยาศาสตรต์ะวนัตกกอ่นทีจ่ะแผ่ขยายออกไปในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ความเข้าใจต่อความหมายของ

ความหลากหลายทางชีวภาพเองมีความหลากหลายในตัวเอง ความหมายและคุณค่าของความ

หลากหลายทางชวีภาพแตกต่างกนัไปตามมมุมอง ชดุความรู ้ประสบการณ์ หรอืส่วนได้ส่วนเสยีที่บุคคล

หรอืองคก์รนัน้ๆ มตี่อความหลากหลายทางชวีภาพ หน่วยงานภาครฐัของไทยมกีารให้ความหมายของ

ความหลากหลายทางชวีภาพในหลายลกัษณะ ตวัอย่างเชน่  

ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถงึ การทีส่ ิง่มชีวีติมากมายหลากหลายสายพันธุ์และชนิดใน

บรเิวณหนึ่งบรเิวณใด (รายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2551) 

ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต่างระหว่างสิง่มชีวีติจากทุก

แหล่งรวมถงึระบบนิเวศทางบก ทางทะเลและทางน้ําอืน่ๆ และการประกอบรวมทางนิเวศซึ่งสิง่มชีวีติเป็น

สว่นหนึ่งในนัน้ด้วย (นโยบาย มาตรการ และแผนอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

อย่างยัง่ยนื พ.ศ.2551- 2555) 

สาํหรบัวงการวทิยาศาสตรไ์ด้จดัแบ่ง “ความหลากหลายทางชวีภาพ” ออกเป็น 3 ระดบั คอื  

(1) ความหลากหลายระดับพนัธุกรรม (Genetic Diversity) พันธุกรรมเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัภายในสิง่มชีวีติชนิดหนึ่งๆ และเป็นปจัจยัพื้นฐานในการปรบัตัวเพื่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ ์

หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  

ความหลากหลายทางพนัธกุรรม หมายถึง พันธุกรรมที่สิง่มชีวีติแต่ละชวีติรบัทอดมาจากรุ่นพ่อ

แม ่และสง่ต่อไปยงัรุ่นต่อไป ความหลากหลายทางพันธุกรรมทําให้เกดิความแตกต่างของสขีนของนก 

ขา้วนับรอ้ยสายพนัธุ ์ความหลากหลายของสสีนั รส กลิน่ของมะมว่ง ฯลฯ 

(2) ความหลากหลายระดับชนิด (Species Diversity) ของสิง่มชีวีติในระบบนิเวศหนึ่งๆ ซึ่งมี

ความสําคัญต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั ้น ความหลากหลายระดับนี้จงึเกดิจากสัตว์ พืชและ

จลุนิทรยี์ชนิดต่างๆ ที่มอีงค์ประกอบทางพันธุกรรม โครงสร้างและลักษณะของประชากรเฉพาะตัว ซึ่ง

อาศยัอยู่รว่มกนัและมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนัเป็นองคป์ระกอบของระบบนิเวศหนึ่งๆ  

ชนิดพนัธุส์ ิง่มชีวีติปรากฏในหลากหลายรปูแบบและขนาด ตัง้แต่จุลินทรยี์ที่มขีนาดเล็กมาก ไป

จนถงึไมย้นืต้นขนาดใหญ่ เหด็รา พชืดอก มด แมลงปีกแขง็ ผีเสื้อ และสตัว์ขนาดใหญ่ แต่ละชนิดพันธุ์

เป็นกลุ่มของสิง่มชีวีติทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ชนิดพนัธุม์ไิด้กระจายทัว่โลกโดยสมํ่าเสมอ ระบบนิเวศบางแห่ง 

เชน่ ป่าเขตรอ้น แนวปะการงั มคีวามซบัซ้อนมาก เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีตินับพันนับหมื่นชนิด

พนัธุ ์ระบบนิเวศอื่นๆ เช่น ทะเลทราย และขัว้โลกเหนือ มคีวามหลากหลายของชนิดพันธุ์น้อย แต่กม็ ี

ความสาํคญัเชน่กนั 

(3) ความหลากหลายระดับระบบนิเวศ (Ecological Diversity) ซึ่งเป็นปจัจยัที่จําเป็นยิ่งต่อ

การรกัษาสมดุลของของชวีมณฑลหรอืโลก ในพื้นที่หนึ่งๆจะมรีะบบนิเวศหลากหลายประเภทเชื่อมต่อ
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กนัจนเป็นภูมนิิเวศ ความหลากหลายของระบบนิเวศประเภทต่างๆ หลายรูปแบบ เช่น ระบบนิเวศปาก

แม่น้ํา หนองน้ํา บึง แนวปะการงั ป่าดิบชื้น ฯลฯ จะสัมพันธ์กนัจนเกดิเป็นชวีมณฑล ระบบนิเวศ

ทัง้หลายต้องทาํงานเชือ่มประสานกนัเป็นเครอืขา่ยซบัซ้อนจงึจะสามารถรกัษาสมดุลของโลกไว้ได้อย่าง

ยัง่ยนื 

        ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้สามระดบันี้ไมอ่าจแยกออกจากกนัได้ เพราะต่างมคีวามสําคญั

และต่างปฏิสมัพันธ์ซึ่งกนัและกนั การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในระดับหนึ่งของความหลากหลายทาง

ชวีภาพมกัสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดบัอืน่ด้วย 

 คาํวา่ “ความหลากหลายทางชวีภาพ” เริม่เป็นทีป่รากฏในสาธารณะในสงัคมไทยนับตัง้แต่ในช่วง

ปี พ.ศ.2535 เมือ่มกีารจดัทาํ “อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ค.ศ.1992” ขึ้นอนัเป็นจาก

ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (หรอืที่เร ียกกนัทัว่ไปว่า การประชุม 

Earth Summit) ที่เม ืองรโิอ เดอ จานาโร ประเทศบราซิลในปี ค.ศ.1992  สังคมไทยมกีารถกเถียง

อภปิรายอย่างมากเป็นเวลาหลายปีเกีย่วกบัการพจิารณาเขา้เป็นภาคอีนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ มคีวามเหน็และข้อเสนอแตกต่างกันหลายฝ่าย รวมทัง้มีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยว่าการเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพจะต้องผ่านความ

เหน็ชอบจากรฐัสภาหรอืไม่ กรณีดังกล่าวทําให้คําว่า “ความหลากหลายทางชวีภาพ” เป็นที่รบัรู้อย่าง

กว้างขวางในประเทศไทย และจะเหน็ได้ว่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นประเด็นที่ม ีม ิติ

เชือ่มโยงระหวา่งการดําเนินงานภายในประเทศกบัเรือ่งระหวา่งประเทศมาตัง้แต่เริม่ต้น 

 ความหลากหลายทางชวีภาพมคีวามสาํคญัต่อมวลมนุษยชาติทัง้ทางตรงและทางอ้อม สิง่ที่เหน็

เป็นรปูธรรมอย่างชดัเจน คอื เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่าํเป็นต่อการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ เป็น

ที่มาของปจัจยัสี่ได้แก ่(หนึ่ง) เป็นแหล่งทรพัยากรอาหาร ซึ่งยังไม่มแีหล่งอาหารอื่นที่สามารถใช้เป็น

ทางเลอืกทดแทนได้ในปจัจบุนั (สอง) เป็นแหล่งทรพัยากรเสน้ใยเพื่อใชท้าํเครือ่งนุ่งห่ม (สาม) เป็นแหล่ง

ทรพัยากรวตัถุดิบสําหรบัสร้างที่อยู่อาศยั และ (สี)่ เป็นแหล่งทรพัยากรสมุนไพรสําหรบัใช้รกัษาโรค  

ความหลากหลายทางชวีภาพยังเป็นแหล่งพลังงานซึ่งมคีวามสําคัญต่อการดํารงชีวติในยุคปจัจุบันที่

ปรมิาณน้ํามนัและกา๊ซธรรมชาตเิริม่ลดลงอย่างรวดเรว็ ความหลากหลายทางชวีภาพยังเป็นแหล่งกําเนิด

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีที่สอดคล้องกบัธรรมชาติตามสภาพของชุมชนท้องถิ่นที่

ถ่ายทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน และทีส่าํคญัอย่างยิง่ ความหลากหลายทางชวีภาพเป็นสิง่ที่จําเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะทําให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุลอย่างยัง่ยืน โดยให้ “บริการทางระบบนิเวศ” (Ecological 

Service) ซึ่งเป็นปจัจยัสาํคญัต่อการดํารงอยู่ของมนุษยชาติ เช่น การกรองน้ําและฟอกอากาศให้สะอาด 

การรกัษาสภาพภูมอิากาศ การป้องกนัหรอืบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ การถ่ายละอองเกสรพืช และ

การสรา้งความอดุมสมบูรณ์ของดนิและน้ํา  

นอกจากนี้ การเรยีนรูข้องมนุษย์ในด้านศลิปะ วรรณกรรม วฒันธรรม ภูมปิญัญาท้องถิ่น ความ

เชือ่ทางศาสนารวมทัง้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กม็คีวามเกี่ยวโยงสมัพันธ์ ได้รบัแรงบันดาลใจ 

หรอืพัฒนาผ่านการเรียนรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพ ดังจะเห็นได้ว่าความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของกลุ่มชนชาตพิันธุ์ต่างๆ  ภาษา จารตีประเพณี และภูมปิญัญาท้องถิ่นมคีวามสมัพันธ์กบั

สภาพความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่ต่างๆทัว่โลก เป็นที่ยอมรบักนัมากขึ้นในปจัจุบันว่า “ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน” (Local wisdom หรอื Traditional knowledge) ซึ่งส่วนหนึ่งเกดิจากการสัง่สมและการ
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สงัเกตผลมาเป็นเวลานาน เป็นองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ได้สร้างความยัง่ยืนให้ชนพื้นเมอืงต่างๆ 

สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพให้ดํารงอยู่ได้อย่างอุดม

สมบูรณ์ ตวัอย่างเชน่ กรณีชนเผ่าปกาเกอะญอทางภาคเหนือของประเทศไทย ภูมปิญัญาท้องถิ่นและวถิี

ชวีติทีเ่กีย่วโยงกบัทรพัยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้ส่งผลต่อทศิทางการใช้ประโยชน์และการดูแลรกัษา

ทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการคดัเลือกภายใน

พื้นทีแ่ละมคีวามเหมาะสมจาํเพาะต่อท้องถิ่นนัน้  ดังนัน้ ภูมปิญัญาท้องถิ่นจงึมสี่วนในการส่งเสรมิและ

อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ 3 ระดบั  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพมากทัง้พืชและสตัว์นานาชนิด 

รวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 7 ของสิง่มชีวีติทัง้หมดที่มอียู่ในโลกปจัจุบัน ซึ่งล้วนแต่เป็นทรพัยากรที่

ทรงคุณค่าและมปีระโยชน์อย่างยิ่งทัง้ด้านเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว ด้านสงัคม ด้าน

การแพทย์ รวมถงึด้านวชิาการชวีวทิยาพื้นฐาน ซึ่งบรรพบุรษุได้ดูแลและรกัษาไว้ด้วยเทคโนโลยีท้องถิ่น 

หรอืที่เรยีกว่าภูมปิญัญาท้องถิ่นหรอืภูมปิญัญาชาวบ้าน ในปจัจุบัน ประเทศไทยได้ผลักดันให้มกีาร

ดําเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ เช่น การใช้ประโยชน์

จากพันธุ์พืช พันธุ์สตัว์เพื่อวตัถุประสงค์ในเชงิพาณิชย์ การนําไปใช้ในการปรบัปรุงพันธุ์พืชใหม่ การ

นําไปใชส้รา้งผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ฯลฯ แมใ้นด้านหนึ่ง กจิกรรมเหล่านี้จะสรา้งผลประโยชน์อย่างมหาศาลใน

เชงิเศรษฐกจิ แต่อีกด้านหนึ่งอาจส่งผลบัน่ทอนความมัง่คัง่อุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทาง

ชวีภาพหากมกีารใชป้ระโยชน์อย่างเกนิขดีจาํกดั ยิง่ไปกวา่นัน้ เมือ่กจิกรรมในเชงิเศรษฐกจิเหล่านี้ผนวก

กบัระบบทรพัย์สนิทางปญัญา ยงัอาจกอ่ใหเ้กดิการผูกขาดองคค์วามรู ้นําไปสูป่ญัหาการกดีกนัการใช้ภูม ิ

ปญัญาทอ้งถิน่ของชมุชนทอ้งถิน่ 
 

2. สถานการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและระดบัโลก 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิง่มชีวี ิตบนโลกนับเป็นสิง่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกดิตาม

กฎเกณฑ์ของธรรมชาต ินักวทิยาศาสตรป์ระเมนิวา่สิง่มชีวีติทัง้หมดในโลกนี้มปีระมาณ 10 ล้านชนิด แต่

ทีม่กีารคน้พบและได้รบัการตัง้ชือ่ ทัง้พชื สตัว ์และจลุนิทรยี์ มปีระมาณ 2 ล้านชนิดเท่านัน้ ยังมสีิง่มชีวีติ

อกีเป็นจาํนวนมากทีย่งัรอการคน้พบและตัง้ชือ่วทิยาศาสตรเ์พื่อจาํแนกประเภทของสิง่มชีวีติเหล่านัน้  

เนื้อหาในหวัขอ้นี้จะกล่าวถงึสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชวีภาพทัง้

ในระดบัประเทศไทยและในระดบัโลก  
 

2.1 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดบัโลก 

การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นปญัหาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมกนัแก้ไข 

อตัราการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพเกดิขึ้นในอตัรา 50-100 เท่าของอตัราการสูญพันธุ์ตาม

ธรรมชาต ิและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 -10,000 เท่าในอนาคตอนัใกล้นี้ และจะมจีํานวนชนิดพันธุ์

มากกวา่ 31,000 ชนิดพนัธุส์ญูพนัธุไ์ป (สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, 

2551) เนื้อหาในหวัขอ้นี้เป็นขอ้มลูและสถานการณ์ด้านความหลากหลายทางชวีภาพในระดับโลก เพื่อให้

เห็นภาพรวมและสถานการณ์ในภาพรวมระดับโลก ซึ่งมคีวามเชื่อมโยงกบัสถานการณ์และความ

เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 
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การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปญัหาที่เกดิขึ้นทัง้ในระดับโลกและ

ระดับประเทศ  การเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นทัง้ใน 3 ระดับของความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนิเวศ

กาํลงัเกดิความเปลี่ยนแปลงและในบางกรณีเป็นความเสื่อมโทรมที่ไม่อาจฟ้ืนกลับคนืได้ มกีารสูญพันธุ์

ของสิง่มชีวีติจาํนวนมาก การลดลงของจํานวนประชากรสิง่มชีวีติ และการลดลงของความหลากหลาย

ทางพันธุกรรม แม้ว่า 3องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ 3ปี 2 ค.ศ. 2010 เป็น 3 “ปี 3สากลแห่ง 3ความ

หลากหลายทางชวีภาพ 2” (International Year of Biodiversity) มกีาร 3กําหนด “เป้าหมายปี ค.ศ.2010” 

เพื่อ 3ลดอตัราการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพอย่างมนีัยสําคญัในระดับทัว่โลก ระดับภูมภิาค 

และระดับชาติให้ได้ภายในปี ค.ศ.2010 เป้าหมายดังกล่าวได้รับการรบัรองผ่านการประชุมรัฐภาคี

อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจํานวนกว่า 180 ประเทศ และได้รับการรบัรองในการ

ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยัง่ยืนในปี ค.ศ.2002 แต่ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้(ดูตารางที ่1 ประกอบ) 

มตีวัชีว้ดัหลายประการทีแ่สดงถงึการลดลงอย่างต่อเนื่องของความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ใน 

3 ระดบั คอื ความหลากหลายทางพนัธกุรรม ความหลากหลายของชนิดสิง่มชีวีติ และความหลากหลาย

ของระบบนิเวศ (Global Environment Outlook 4, 2007 และ Global Biodiversity Outlook 3, 2010) 
 

ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัตามธรรมชาตใินพื้นทีส่ว่นใหญ่ของโลกยงัคงลดลงในด้านขนาดพื้นที่และถูกทํา

ใหแ้บ่งแยกเป็นพื้นทีย่่อยกระจดักระจาย  แม้ว่าจะมอีตัราการทําลายป่าบกและป่าชายเลนลดลงในบาง

ภูมภิาค  ระบบนิเวศหลายประเภทกาํลงัลดลงในอตัราทีร่นุแรง เชน่ ระบบนิเวศน้ําจดื พื้นที่ชุ่มน้ํา ระบบ

นิเวศน้ํากรอ่ย แนวปะการงั หญ้าทะเล เป็นต้น ความเสือ่มโทรมและปญัหาการแบ่งแยกระบบนิเวศเป็น

พื้นที่ย่อยของป่า แม่น้ํา และระบบนิเวศอื่นๆ เป็นปจัจัยที่นําไปสู่การสูญเสยีความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และการบรกิารของระบบนิเวศ (ดูตารางที ่1 และ ภาพที ่1 ประกอบ) 
 

ความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต 

สิง่มชีวีติน้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของสิง่มชีวีติทัง้หมดที่ได้มกีารประเมนิถึงสถานการณ์ดํารงอยู่จาก

จาํนวนสิง่มชีวีติทีไ่ด้รบัการประเมนินัน้ พบวา่ มจีาํนวนมากกวา่ 16,000 สปีชสี์ ที่อยู่ในสถานะคุกคามที่

จะสญูพนัธุ ์ประชากรปลาลดจํานวนลงอย่างมาก โดยที่ประมาณร้อยละ 75 ของจํานวนประชากรปลา

ทัง้หมดทีถู่กจบัมาจากการทาํประมงทีเ่กนิศกัยภาพ (Over-fishing) 

สตัวส์ะเทนิน้ําสะเทนิบกอยู่ในสถานะทีเ่สีย่งอย่างมาก สําหรบัปะการงัอยู่ในสถานะที่กําลังเสื่อม

โทรมอย่างรวดเรว็ สาํหรบัพชื ประเมนิวา่ประมาณ 1 ใน 4 อยู่ในสถานะทีเ่สีย่งต่อการสญูพนัธุ ์

กรณีสตัวม์กีระดูกสนัหลงั จากการประเมนิโดยจํานวนประชากรพบว่ามคีวามสมบูรณ์ของชนิด

พนัธุล์ดลงเกอืบ 1 ใน 3 ในชว่งระหวา่งปี 1970 ถงึ 2006 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงที่เกดิขึ้นในพื้นที่

เขตรอ้น และระบบนิเวศน้ําจดื (ดูภาพที ่2- 4 ประกอบ) 
 

ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

ในชว่งสองทศวรรษทีผ่่านมา พชืเกษตรทีส่าํคญัของโลกมคีวามหลากหลายทางพันธุกรรมลดลง

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตทางการเกษตร (Heal and others, 2002 อ้างใน Global 
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Biodiversity Outlook 4, p.165) การสูญเสยีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชอาหารสําคญัอาจ

นําไปสูป่ญัหาด้านความมัน่คงทางอาหาร สําหรบัพันธุกรรมสตัว์ มสีายพันธุ์จํานวนมากในกลุ่มสตัว์ 5 

กลุ่มเศรษฐกจิหลกัทีอ่ยู่ในสถานะเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์(ดูภาพที ่5 ประกอบ) 

แมว้า่ขอ้มลูเกี่ยวกบัอตัราการสูญเสยีความหลากหลายทางพันธุกรรมมอียู่อย่างจํากดั แต่จาก

การลดลงของจาํนวนประชากรและการสูญพันธุ์ของสิง่มชีวีติ เป็นตัวบ่งชี้ถึงปญัหาการลดลงของความ

หลากหลายทางชวีภาพทีก่าํลงัเกดิขึน้ (IUCN, 2006 อา้งใน Global Biodiversity Outlook 4, p.165) 
 

ตารางที ่1: แนวโน้มของตวัชีว้ดัสถานะความหลากหลายทางชวีภาพตามเป้าหมาย 

ความหลากหลายทางชวีภาพปี 2010 

 

 

 
ทีม่า : Global Biodiversity Outlook 3, 2010, p. 22 
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 จากตารางที ่1 จะเหน็ได้วา่ ตวัชีว้ดัสถานะความหลากหลายทางชวีภาพจํานวน 15 รายการ มี

ตัวชี้ว ัดถึง 9 รายการที่มคีวามเปลี่ยนแปลงในทางลบ มีตัวชี้วดัเพียง 2 รายการที่เปลี่ยนแปลงใน

ทางบวก คือ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เขตอนุรกัษ์และการเพิ่มขึ้นของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

เกีย่วกบัเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ มตีวัชีว้ดั 3 รายการทีม่คีวามเปลี่ยนแปลงทัง้ในทางบวกและ

ทางลบขึน้กบัพื้นทีห่รอืภูมภิาคทีป่ระเมนิ และม ี1 รายการทีไ่มม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะประเมนิ 
 

ภาพที ่1: สถานะของระบบนิเวศทางบก 

 
ทีม่า : Global Environmental Outlook 4, 2007 หน้า 163 
  

ในภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็วา่ระบบนิเวศทางบกในหลายภูมภิาคของโลกอยู่ในสภาพที่สภาวะ

วกิฤต สาํหรบัประเทศไทย ถูกประเมนิวา่อยู่ในสภาวะเปราะบางไมม่ ัน่คง (Vulnerable) 
 

ภาพที ่2: สถานะภยัคุกคามต่อกลุ่มสิง่มชีวีติ 
 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : Global Biodiversity Outlook 3, 2010, p. 28 
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ภาพท่ี 3 : ขอ้มลู RED List Index 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : Global Biodiversity Outlook 3, 2010, p.29 

หมายเหตุ : หาก RED List Index มค่ีาเท่ากบัศนูย ์(O) แสดงถึงการสญูพนัธุ์ของสิง่มชีวีติ 

 

ภาพที ่4: ภาพแสดงดชันีภยัคุกคามต่อสปีชสีข์องสิง่มชีวีติแต่ละประเภท 

 
ทีม่า : UNEP Year Book 2011: Emerging Issues in Our Global Environment, p.67 
 

จากคา่ดชันีภยัคกุคามต่อสปีชสี์ (Threatened Species Index) ซึ่งในปี 1996/98 ให้มคี่าเท่ากบั 

100 ในภาพที ่4 แสดงถงึอตัราการเพิม่ข ึน้ของการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพในช่วงระหว่างปี 

ค.ศ.2000-2010 ซึ่งมอีตัราสูงอย่างมากในกลุ่มปลา สตัว์เลื้อยคลาน พืช ครสัเตเชยีน (กุ้ง กัง้ ปู) และ

หอย 
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ภาพที ่5: ขอ้มลูสถานะความเสี่ยงของสายพนัธุ์สตัว ์(Extinction risk of livestock breeds) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ทีม่า : Global Biodiversity Outlook 3, 2010, p.53 
 

จากภาพที ่5 จะเหน็ได้วา่มจีาํนวนสายพันธุ์จํานวนมากในกลุ่มสตัว์ 5 กลุ่มเศรษฐกจิหลักที่อยู่

ในสถานะเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์นอกจากนี้ ในจาํนวน 35 สปีชสีข์องสายพันธุ์สตัว์ที่มนุษย์นํามาเลี้ยงเป็น

อาหารในภาคปศสุตัว ์มกีารประเมนิวา่มากกวา่ 25% ของสายพนัธุท์ ีอ่ยู่ในสถานะเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์
 

2.2 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย1 

ประเทศไทยตัง้อยู่ใกล้บรเิวณเส้นศูนย์สูตรซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ

สงู ทาํใหป้ระเทศไทยเป็นพื้นทีแ่หง่หนึ่งในโลกที่มกีารกระจายตัวของสิง่มชีวีติหลากหลายชนิด ในช่วง

ประมาณ 10 ปีทีผ่่านมา (ค.ศ.1998 – 2008) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศกึษานโยบายการจดัการ

ทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ได้มกีารค้นพบสิง่มชีวีติใหม่ของโลกในประเทศไทย

จาํนวนถงึ 606 ชนิด หรอืโดยเฉลี่ยมกีารคน้พบสิง่มชีวีติชนิดใหม่ในประเทศไทยปีละ 60 ชนิด เดือนละ 

5 ชนิด (BRT, 2008, หน้า 36) 

 หากพจิารณาตามเขตชวีภูมศิาสตร์ ประเทศไทยอยู่ในเขตชวีภูมศิาสตร์อนิโดมาลายัน ซึ่งทาง

ตอนเหนือของประเทศอยู่ในเขตอนุภูมภิาคอนิโดจนี ส่วนทางใต้อยู่ในเขตอนุภูมภิาคซุนดา แต่พืชและ

สตัว์จะได้รบัอทิธพิลบางส่วนจากเขตอนิเดีย (Indian Region) และพาลีอาร์คทคิ (Palearctic Region) 

(Mackinnon และ Mackinnon, 1986) โดยแบ่งออกเป็น 6 เขต ชวีภูมศิาสตร์ใหญ่ๆ ซึ่งจํากดัขอบเขต

ของทอ้งถิน่ และชนิดพนัธุป์ระจาํถิน่ ดงันี้ (Collins และคณะ, 1991; Lekagul และ Round, 1991) 

1. ท่ีสูงภาคเหนือ  ล้อมรอบด้วยแนวเขา และหุบเขากว้างๆ ลงมาทางตอนใต้ จากแนว

ชายแดนพม่าและลาว ประมาณละติจูดที่ 18 องศาเหนือ สภาพโดยทัว่ไปเป็นภูเขาที่มรีะดับความสูง

                                                   
1  ขอ้มลูส่วนใหญ่ในหวัขอ้น้ีประมวลมาจากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ปี พ.ศ.2550   ปี พ.ศ.2551 และ 

ปี พ.ศ.2552 (เป็นรายงานฉบับล่าสุดของประเทศไทย) และกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555 – 2559 



9 | ห น้ า  

 
มากกวา่ 1,000 เมตร ทาํใหเ้หมาะสมแกก่ารเจรญิเตบิโตของพรรณไม้ป่าดิบเขาบรเิวณที่มคีวามลาดชนั

น้อย จะพบป่าผสมผลดัใบเขตมรสมุ และพบป่าเตง็รงัในบรเิวณที่ราบหุบเขา ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ

ทาํการเกษตรทีส่งู 

2. ท่ีราบสูงโคราช ครอบคลุมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงระหว่างเพชรบูรณ์ทาง

ตะวนัตกและเทอืกเขาดงรกัทางตอนใต ้ทอดตามแนวยาวชายแดนกมัพูชา ปจัจุบันมพีื้นที่ป่าถูกทําลาย

อย่างกวา้งขวาง แต่ยงัคงมปี่าดบิชืน้ และป่าดบิแล้งเหลอือยู่ในบรเิวณนี้บางสว่น 

3. ท่ีราบภาคกลางของแม่น้ําเจ้าพระยา ปจัจุบันเป็นพื้นที่ที่มกีารทํานาข้าวอย่างกว้างขวาง 

บงึน้ําจดืดัง้เดมิและป่ามรสมุได้ถูกเปลี่ยนสภาพหมดไปแล้ว 

4. ท่ีสูงตะวนัออกเฉียงใต้ คอืสว่นทีต่่อเนื่องมาจากภูเขา ชายแดนแถบเทอืกเขาพนมกระวาน

ในกมัพูชา ซึ่งมสีภาพภูมปิระเทศเอือ้อาํนวยต่อสงัคมป่ากึง่ดบิชืน้เขตรอ้น 

5. เทือกเขาตะนาวศรี ทอดแนวไปทางใต้ตามแนวชายแดนประเทศพม่ามคีวามสูงชนัจาก

ระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,000 เมตร แต่เทอืกเขานี้จะอยู่ใต้เขตเงาฝนของเทอืกเขาเดียวกนัในประเทศ

พมา่ทีส่งูกวา่ บนเทอืกเขานี้มปี่ากึง่ดบิชืน้เขตรอ้นอยู่บนพื้นทีท่ ีม่รีะดบัความสูง บรเิวณที่ลาดชนัปกคลุม

ด้วยป่าผลดัใบ  

6. คาบสมุทรตอนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยตัง้แต่คอคอดกระจนถึง

ชายแดนไทย–มาเลเซีย และที่คอคอดกระนี้แยกชนิดพันธุ์พืชและสตัว์กลุ่มอนิโดจนี ออกจากกลุ่ม

คาบสมทุรมาเลเซยีอย่างชดัเจน เดิมคาบสมุทรตอนใต้เป็นพื้นที่ที่มฝีนตกชุกและครอบคลุมด้วยป่าดิบ

ชืน้ แต่ป่าทีร่าบตํ่าเกอืบทัง้หมด ได้ถูกใชเ้ป็นพื้นทีเ่พื่อทาํการเกษตร ป่าที่เหลืออยู่ในบรเิวณเขตป่าตาม

เนินเขา แต่กถ็ูกคกุคามโดยการบุกรกุทาํไรแ่ละปลูกยางพารา 

ความแตกต่างในระบบนิเวศดังกล่าวได้ทําให้ชนิดพันธุ์พืชและสตัว์มคีวามหลากหลายต่างกนั 

ดงันัน้ชนิดพันธุ์นกและสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนที่สูงภาคเหนือจะเกี่ยวข้องสมัพันธ์กบัชนิดพันธุ์ในเขต

ประเทศจนี และยังพบว่ามสีตัว์จํานวนมากที่ไม่พบในพื้นที่อ ื่นใดในประเทศไทยอกีนอกจากบรเิวณนี้ 

สว่นทางคาบสมทุรตอนใต้จะเป็นแหล่งรวมจาํนวนชนิดพนัธุ ์ซึ่งพบวา่ลกัษณะชนิดพันธุ์นกและสตัว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมมคีวามสมัพนัธก์บัชนิดพนัธุใ์นเขตซุนดา 
 

ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของกลุ่มพรรณพฤกษชาตภิูมภิาคอนิเดยี-พม่า ภูมภิาคอนิโดจนี และ

ภูมภิาคมาเลเซยี ประมาณวา่มกีลุ่มพชืทีม่รีะบบทอ่ลําเลยีงประมาณ 12,000 ชนิด แบ่งได้เป็นเฟิร์น 658 

ชนิด พชืเมลด็เปลอืย 25 ชนิด และพชืมดีอกประมาณ 10,000 ชนิด ซึ่งในจาํนวนนี้เป็นกล้วยไม้มากกว่า 

1,140 ชนิด สว่นกลุ่มพชืไมม่รีะบบทอ่ลําเลยีง พบวา่มปีระมาณ 2,154 ชนิด ได้แก่ สาหร่าย และไบรโอ

ไฟท ์(Bryophytes) เชน่ มอส ฮอรน์เวริต์ ลเิวอรเ์วริต์ เป็นต้น 

ประเทศไทยมสีตัวม์กีระดูกสนัหลงัอยู่ประมาณ  4,591 ชนิด ประกอบด้วย สตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

302 ชนิด ซึ่งประมาณรอ้ยละ 42 เป็นพนัธุส์ตัวข์องคาบสมทุรมลายู รอ้ยละ 34 ถอืกําเนิดมาจากดินแดน

อนิโดจนี หรอืภูมภิาคอนิโดจนีและอนิเดยี ทีเ่หลอืรอ้ยละ 24 เป็นชนิดพนัธุท์ ีก่ระจายตัวอยู่ทัว่ทวปีเอเชยี 

มนีกอย่างน้อย 982 ชนิด สตัวเ์ลื้อยคลาน 350 ชนิด สตัวส์ะเทนิน้ําสะเทนิบก 137 ชนิด พบปลาไม่น้อย

กวา่ 2,820 ชนิด เป็นปลาน้ําจดื 720 ชนิด ปลาทะเล 2,100 ชนิด ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนชนิด

พนัธุป์ลาทัง้โลก สตัวส์ตัวไ์มม่กีระดูกสนัหลังคาดว่ามปีระมาณ 83,000 ชนิด แต่ขณะนี้สามารถจําแนก
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ประเภทได้เพียง 14,000 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นแมลง (นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. 2551 –2555)  (ดูรายเอยีดในตารางที ่2 ประกอบ ) 
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ตารางที ่2: แสดงจาํนวนชนิดของสิง่มชีวีติทีพ่บแล้วในโลกและในประเทศไทย 

 
 

ทีม่า : BRT Project.2008. BRT Magazine No. 26, หน้า 37 
 

ประเทศไทยมีที่ตัง้อยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศแถบร้อนชื้น ก่อให้เกดิสภาพธรรมชาติอัน

หลากหลาย และเป็นแหล่งกาํเนิดของระบบนิเวศเขตร้อนหลายประเภท อาท ิระบบนิเวศบนบก ระบบ

นิเวศเกษตร และระบบนิเวศแหล่งน้ํา เป็นต้น สาํหรบัระบบนิเวศบนบก ประเทศไทยมพีื้นที่ปกคลุมด้วย

ป่าไมป้ระมาณร้อยละ 30.92 ของพื้นที่ประเทศ ประกอบด้วย ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบแล้ง 

ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรงั ป่าทุ่งหญ้า ส่วนระบบนิเวศเกษตร มพีื้นที่ประมาณร้อยละ 40.63 

ซึ่งประกอบด้วยพื้นทีน่า พื้นทีเ่พาะปลูกพชืไรแ่ละพชืสวน นอกจากนัน้ มรีะบบนิเวศแหล่งน้ําในแผ่นดิน

ครอบคลุมประมาณรอ้ยละ 10 ของพื้นทีป่ระเทศ ประกอบด้วย แมน้ํ่า ลําธาร ที่ราบน้ําท่วมถึง บึง หนอง

น้ํา ทีลุ่่มน้ําขงั ทีลุ่่มชืน้แฉะ ทุง่หญ้าน้ําทว่มตามฤดูกาล ป่าบงึน้ําจดื ป่าพรุ และปากแม่น้ํา สําหรบัความ

อดุมของความหลากหลายทางชวีภาพทีพ่บในทะเลและชายฝ ัง่ ประเทศไทยมชีายฝ ัง่ทะเลยาวประมาณ 

2,667 กโิลเมตร ในท้องทะเลอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัมเีกาะรวม 936 เกาะ ระบบนิเวศชายฝ ัง่ 

ประกอบด้วย ป่าชายหาด ป่าชายเลน หาดเลน หาดทราย หาดหนิ แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการงั 

ความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยกําลังถูกคุกคามอย่างรุนแรง กองทุนสตัว์ป่าโลก

ได้จดัอนัดับให้ประเทศไทยเป็นอนัดับที่ 3 ของเอเชยี และอนัดับที่ 12 ของโลก ที่มปีญัหาด้านการ

คกุคามสตัวป์่า จากการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทะเบยีนรายการชนิดพันธุ์สตัว์ที่มกีระดูกสนัหลังที่ถูกคุกคาม

ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548 และ ในปี พ.ศ. 2549 พบวา่ มจีาํนวนชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 

เพิม่ข ึน้จาก 58 ชนิดพนัธุ ์เป็น 84 ชนิดพนัธุ ์และจาํนวนชนิดพนัธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นจาก 138 ชนิด

พนัธุ ์เป็น 148 ชนิดพนัธุ ์พชืป่าทีส่ญูพนัธุไ์ปแล้ว เชน่ พรรณไมเ้ฉพาะถิน่ในป่าพรุโต๊ะแดง ปลาน้ําจดืที่

สญูพนัธุไ์ปแล้ว เชน่ ปลาหางไม ้ปลาหวเีกศ เป็นต้น สาเหตุสาํคญัของการสญูเสยีความหลากหลายทาง

ชวีภาพ คอื การคา้พชืและสตัวป์่าทีผ่ดิกฎหมาย การลกัลอบจบัปลาสวยงามเพื่อการค้า รวมทัง้กจิกรรม

การทอ่งเที่ยวบรเิวณชายฝ ัง่และการใช้เครื่องมอืประมงที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ปะการงัและที่อยู่อาศยั
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ของสตัวน้ํ์าถูกทาํลาย นอกจากนัน้ การนําชนิดพนัธุต์่างถิน่ (Invasive Species) บางชนิดเข้ามาในระบบ

นิเวศ เชน่ ผกัตบชวา สาบเสอื ไมยราบยกัษ์ และหญ้าขจรจบ เป็นต้น ยงัเป็นภยัคุกคามที่สําคญัต่อชนิด

พนัธุท์อ้งถิน่ (Indigenous Species) อกีด้วย (แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554 ) 
 

2.2.1 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

(1) ระบบนิเวศป่าไม้ 

ในปี พ.ศ. 2548 พื้นทีป่่าไมล้ดลงจากปี พ.ศ. 2547 เฉลี่ยรอ้ยละ 3.9 สําหรบัปี พ.ศ. 2549 พื้นที่

ป่าไมล้ดลงจากปี พ.ศ. 2548 เฉลี่ยรอ้ยละ 1.5 สาเหตุสาํคญัที่ทําให้พื้นที่ป่าไม้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ได้แก ่ การลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย การบุกรุกทําลายป่าเพื่อทําเกษตรเชงิเดี่ยวและเพื่อประกอบ

กจิกรรมการพัฒนาต่าง ๆ และการเกดิไฟป่า ถึงแม้ว่า อตัราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้จะตํ่ากว่าในปีที่

ผ่านมากต็าม แต่กย็งัคงสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่า ความหลากหลายทางชวีภาพลดลง สตัว์ป่าหลาย

ชนิดลดจาํนวนลงอย่างรวดเรว็ บางชนิดต้องสญูพนัธุไ์ป และอกีหลายชนิดกําลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการ

สญูพนัธุห์รอือยู่ในภาวะถูกคกุคาม เนื่องจากพื้นทีป่่าไมแ้ละทุง่หญ้าที่เคยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้ําและ

ทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป์่าลดลง  

ตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547-2549 ในปี 

พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมพีื้นทีป่่าไมร้วมทัง้สิน้ 167,591.0 ตารางกโิลเมตร (ตร.กม.) หรอืประมาณร้อย

ละ 32.7 ของพื้นทีท่ ัง้ประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 พื้นทีป่่าไมล้ดลงเหลือ 161,001.3 ตร.กม. หรอืลดลงจาก

ปี พ.ศ.2547 เฉลี่ยร้อยละ 3.9 สําหรบัปี พ.ศ. 2549 พื้นที่ป่าไม้ลดลงจากปี พ.ศ. 2548 ด้วยอตัราที่ตํ่า

กวา่ในชว่งปีกอ่นคอื ลดลงเฉลี่ยรอ้ยละ 1.5 เหลอืพื้นทีป่่าไมท้ัง้ประเทศประมาณ 158,652.6 ตร.กม. 
 

ตารางที ่3: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไมข้องประเทศไทยในชว่งปี พ.ศ.2547 -2549 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : 1. พืน้ทีป่่าไม ้ไดม้าจากการแปลภาพถ่ายดาวเทยีม Landsat-5 มาตราส่วน 1: 50,000 

 2. พืน้ทีป่่า หมายถึง พืน้ทีป่่าชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ป่าดงดบิ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่า

เต็งรงัแคระแกร็น ป่าพรุ ป่าชายเลน และป่าชายหาด เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ป่าโครงการ และพื้นที่ที่ใหญ่กว่า 5 เฮก

แตร์ (31.25 ไร่) โดยมเีรือนยอดต้นไมส้งูอย่างน้อย 5 เมตร ปกคลุมมากกว่าร้อยละ 10 ของ

พืน้ที ่

ทีม่า : กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพนัธุ์พชื 
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สาเหตุสาํคญัทีท่าํใหพ้ื้นทีป่่าไมย้งัคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ถงึแม้ว่ารฐับาลได้ยกเลิกการสมัปทาน

ทําไม้ในป่าบกทัง้หมดตัง้แต่ปี พ.ศ.2532 แล้ว แต่ยังคงมกีารประกอบกจิการเหมอืงแร่ในพื้นที่ป่า

โดยเฉพาะพื้นทีต่้นน้ําลําธาร ยงัมกีารลกัลอบตดัไมท้ีผ่ดิกฎหมาย การบุกรุกทําลายป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทํา

กนิ รวมทัง้จากธุรกจิกว้านซื้อที่ดินทัง้ในและนอกเขตป่าเพื่อพัฒนาเป็นรสีอร์ทสําหรบัแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อการเกง็กาํไร มลูคา่ทีด่นิในบางพื้นทีจ่งึเพิม่ข ึน้สงูมาก การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ทําให้ระบบนิเวศป่า

เสือ่มโทรมลง ความหลากหลายทางชวีภาพลดลง สง่ผลกระทบอย่างมากต่อความคงอยู่อย่างยัง่ยืนของ

ทรพัยากรอื่น ๆ อาท ิความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรดิน แหล่งน้ํา และสิง่มชีวีติหลากหลาย รวมทัง้

มนุษย์ทีต่้องพึ่งพงิอยู่กบัป่าหรอืทรพัยากรจากป่าทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

การสญูเสยีทรพัยากรป่าไมท้ีเ่กดิขึน้จากการบุกรกุพื้นทีป่่า ไฟป่า ความถี่ของการเกดิไฟป่าและ

พื้นทีเ่สยีหายจากการเกดิไฟป่ามมีากขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 

เกดิไฟป่ารวม 7,575 ครัง้ มพีื้นทีเ่สยีหาย 115,261 ไร ่สว่นใหญ่เกดิขึ้นในภาคเหนือ สาเหตุสําคญัที่ทํา

ใหเ้กดิไฟป่าในประเทศไทยมาจากการจดุไฟเผาป่าเพื่อการล่าสตัวแ์ละหาของป่าซึ่งมกัเกดิบนเขา พื้นที่

สงูชนั และการจดุไฟเผาพื้นทีไ่รเ่พื่อเตรยีมการเพาะปลูกใหม ่ซึ่งมกัเกดิในที่ราบ ที่ทําไร่ของเกษตรกรที่

อยู่ใกล้เคยีงพื้นทีป่่าไม ้เป็นต้น (รายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2550) 

 ในปี พ.ศ.2552 สถานการณ์ป่าไม้ของไทยเริม่มสีญัญาณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข ึ้น สดัส่วน

พื้นทีป่่าไมต้่อพื้นทีป่ระเทศเพิม่ข ึน้จาก 30.92% ในปี พ.ศ.2549 เป็น 33.44% แต่หากพิจารณาเป็นราย

ภาค พื้นทีป่่าในภาคกลางและภาคตะวนัออกยงัคงลดลง (ดูตารางที ่4) 

0โดยภาพรวมในชว่งประมาณ 50 ปี ทีผ่่านมา ขอ้มลูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าเทยีบกบัพื้นที่

ประเทศไทย อาจจาํแนกได้เป็น 6 ชว่งเพื่อใหเ้ป็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงดังนี้  (มูลนิธสิบื นาคะ

เสถยีร, 2554) 

• ชว่งปี 2504-2516 (12 ปี) พื้นทีป่่าลดลง 10.12 %  

• ชว่งปี 2516-2525 (9 ปี) ลดลง 12.96 %  

• ชว่งปี 2525-2534 (8 ปี) ลดลง 3.61%  

• ชว่งปี 2534-2541 (7 ปี) ลดลง 1.36 %  

• ชว่งปี 2543-2549 (6 ปี) ลดลง 2.23%  

• ชว่งปี 2547-2552 (5 ปี) เพิม่ข ึน้ 2.52 %  

0ปจัจุบันเนื้อที่ป่าไม้ประเทศไทยมกีารสํารวจล่าสุดถึงปี 2552 มเีนื้อที่ 171,585.65 ตาราง

กโิลเมตร หรอื 33.44 % ลดลงจาก ข้อมูลในปี 2504 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มกีารสํารวจโดยวธิกีารแปล

ภาพถ่ายดาวเทยีมในปีแรกที่มกีารจดัเกบ็ข้อมูล ที่มเีนื้อที่ 273,629.00 ตารางกโิลเมตร หรอื 53.33 % 

ถงึ 102,043.35 ตารางกโิลเมตร หรอื 19.89 % หรอืลดลงรอ้ยละ 37.3 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมใีนปี 2504 

หรอือาจเปรยีบเทยีบได้วา่ ในชว่ง 50 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าได้ลดลงไปเท่ากบัเนื้อที่อุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ ่88 เทา่ 0 (ดูตารางที ่4 และภาพที ่6 ประกอบ) 

 0หลงัจากปี 2549 ถึง 2552 มกีารเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ป่าไม ้2.52% หรอืเฉลี่ยปีละ 0.84% ซึ่งเป็น

แนวโน้มทีด่ ีอย่างไรกต็าม ขอ้มลูดงักล่าวเกดิขึน้กอ่นการขยายพื้นทีย่างพาราและการปลูกพืชพลังงานที่
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กาํลงัเป็นปจัจยัสาํคญัต่อการบุกรุกป่าในปจัจุบัน 0และหากพิจารณาเป็นรายภาค พื้นที่ป่าในภาคกลาง

และภาคตะวนัออกยงัคงลดลง 
 

1ตารางที่ 4: แสดงเนื้อทีป่่าของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงในชว่งปี พ.ศ.2504 - 2552 

 

หมายเหตุ : คาํนวณจากขอ้มลู กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพนัธุ์พชื 2553 

ทีม่า: สถานการณ์ป่าไม ้หลงั 20 ปี สบื นาคะเสถียร. สาสน์สบื. มลูนิธิสบื นาคะเสถียร. 2554 
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ภาพที ่6: แสดงเปอรเ์ซน็ต์เนื้อทีป่่าไมเ้ทยีบกบัเนื้อทีป่ระเทศไทย ชว่งปี พ.ศ.2504 -2552 

 

 

 

 

 

 

            ทีม่า : สถานการณ์ป่าไม ้หลงั 20 ปี สบื นาคะเสถียร. สาสน์สบื. มลูนิธิสบื นาคะเสถียร. 2554 

สําหรับพื้นที่เขตอนุรกัษ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีพื้นที่อนุรักษ์ 

93,905.5 ตร.กม. พื้นทีอ่นุรกัษ์ในภาพรวมค่อนข้างคงที่ จนถึงปี พ.ศ. 2549 พื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 

94,264.5 ตร.กม.และ ปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 96,042.0 ตร.กม. หรอืประมาณร้อยละ 19 ของพื้นที่

ประเทศ พื้นทีอ่นุรกัษ์เกอืบทัง้หมด (ประมาณรอ้ยละ 95 ของพื้นทีอ่นุรกัษ์) เป็นอุทยานแห่งชาติและเขต

รกัษาพันธุ์สตัว์ป่า จากสถิติปี พ.ศ. 2550  มพีื้นที่อุทยานแห่งชาติ 54,733.4 ตร.กม. หรอืร้อยละ 57.0 

ของพื้นทีอ่นุรกัษ์ และมพีื้นทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า 36,205.4 ตร.กม. หรอืร้อยละ 37.7 ของพื้นที่อนุรกัษ์

ทัง้หมด (โปรดดูตารางที ่5) 
 

ตารางที ่5: พื้นทีอ่นุรกัษ์ในชว่งปี พ.ศ. 2546-2550 

 
หมายเหตุ : * สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาต ิมพีืน้ทีร่วมกนัเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.1  

                      ของพืน้ที่อนุรกัษ์ท ัง้หมด 

ท่ีมา : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2552 
 

(2) ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 

ประเทศไทยมพีื้นทีชุ่ม่น้ําธรรมชาตแิละกึง่ธรรมชาตหิลากหลายชนิด ประเภทและขนาด เช่น ป่า

ชายเลน ป่าพร ุหนอง บึง สนุ่น ทุ่งนา ทะเลสาบ ปากแม่น้ํา แม่น้ํา กระจดักระจายอยู่ทุกภูมภิาคทัว่

ประเทศ มจีาํนวนรวมไมน้่อยกวา่ 42,600 แหง่ ครอบคลุมเนื้อที่อย่างน้อย 22,885,100 ไร่หรอืประมาณ
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รอ้ยละ 7.5 ของพื้นทีป่ระเทศ จําแนกออกเป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําในแผ่นดินร้อยละ 55.1 และพื้นที่

ชุม่น้ําชายฝ ัง่ทะเล รอ้ยละ 44.9 ของพื้นทีชุ่ม่น้ําทัง้หมด ฐานขอ้มลูพื้นทีชุ่ม่น้ําของไทยบันทกึรายชื่อของ

พื้นทีชุ่ม่น้ําทีเ่ป็นระบบนิเวศน้ําจดืไว ้รวม 41,129 แหง่ แบ่งเป็นประเภทแม่น้ํา ลําธาร ลําห้วย คลอง ที่

ราบน้ําทว่มถงึ 25,008 แหง่ ประเภทบงึ ทะเลสาบ อา่งเกบ็น้ํา 14,128 แห่ง และประเภทหนองน้ํา ที่ลุ่ม

ชืน้แฉะ 1,993 แหง่ และหากรวมพื้นที่นาข้าว (ประมาณร้อยละ 21 ของพื้นที่ประเทศ) และพื้นที่ชุ่มน้ํา

ประเภทอืน่ๆทีค่นสรา้งขึน้ด้วยแล้ว ประเทศไทยมรีะบบนิเวศพื้นทีชุ่ม่น้ําไมน้่อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่

ประเทศ 

พื้นที่ชุ่มน้ําเป็นระบบนิเวศที่ม ีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสําคญัต่อวถิีชวี ิต ทัง้

มนุษย ์พืช และสตัว ์ทัง้ทางนิเวศวทิยา เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ทัง้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาต ิ

และระดบันานาชาต ิเนื่องจากมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงมาก มกีารสํารวจพบนกอย่างน้อย 755 

ชนิด ปลาอย่างน้อย 824 ชนิด และพนัธุพ์ชือย่างน้อย 836 ชนิด เป็นต้น  

ปจัจบุนัประเทศไทยมพีื้นทีชุ่ม่น้ําทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มคีวามสําคญัระหว่าง

ประเทศ (Ramsar Sites) รวม 11 แห่ง ในพื้นที่ 11 จงัหวดั และยังมพีื้นที่ชุ่มน้ําที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินงานเพื่อขึน้ทะเบยีนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มคีวามสําคญัระหว่างประเทศอกี 5 แห่ง ได้แก่พื้นที่ชุ่มน้ํา

กดุทงิ จงัหวดัหนองคาย พื้นทีชุ่่มน้ําบึงบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค์ พื้นที่ชุ่มน้ําเกาะระ-เกาะพระทอง 

จงัหวดัพงังา พื้นทีชุ่ม่น้ําเกาะกระ จงัหวดันครศรธีรรมราช และกวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา 

พื้นทีชุ่ม่น้ําทัง้ในระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยถูกคุกคามไปแล้วเป็นจํานวน

มาก ทีเ่หลอืกก็าํลงัถูกทาํลาย มสีภาพเสือ่มโทรมหรอืถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ สถานภาพปญัหาที่

เกดิขึน้ในพื้นทีชุ่ม่น้ําแต่ละประเภทสรปุได้ดงันี้ 

(1) พื้นทีชุ่ม่น้ําประเภทหนอง บงึน้ําจดื มปีญัหาถูกขดุลอก ถม ทาํถนนหรอืคนักัน้โดยรอบ เช่น 

การทาํถนนโดยรอบบงึสไีฟในจงัหวดัพิจติร ทําคนักัน้หนองหานกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ถมพื้นที่ทํา

สถานศกึษาและสถานทีร่าชการ บรเิวณบงึบอระเพด็ บงึเสนา ในจงัหวดันครสวรรค ์

(2) พื้นทีชุ่ม่น้ําประเภทแมน้ํ่า ถูกเปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ํา การบุกรุกบรเิวณรมิน้ําทําให้

ตื้นเขนิเชน่ แมน้ํ่ายม จงัหวดัสโุขทยั แมน้ํ่าเลย จงัหวดัเลย 

(3) พื้นที่ชุ่มน้ําประเภทพรุ ถูกบุกรุกเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตรโดยการสูบน้ําออก เช่น การ

เปลี่ยนพรุควนเครง็ จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นสวนปาล์มน้ํามนั การถมพื้นที่พรุเป็นที่ตัง้โรงงาน

อตุสาหกรรม เชน่ พื้นทีพ่รแุมร่าํพงึ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

(4) พื้นทีห่าดเลน หาดทรายถูกบุกรกุกอ่สรา้งสถานทีท่่องเที่ยว โรงแรม ที่พักอาศยั ร้านอาหาร 

เชน่การกอ่สรา้งโรงแรมในหาดเจา้ไหม จงัหวดัตรงั รา้นอาหารตามชายหาดในเกาะภูเกต็ 

(5) ป่าชายเลน ถูกบุกรุกเป็นนากุ้ง ก่อสร้างท่าเทยีบเรอื ถนน เช่น ป่าชายเลนในจงัหวดั

นครศรธีรรมราชป่าชายเลนปากแมน้ํ่าเวฬุ จงัหวดัระยอง  

สาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในพื้นทีชุ่ม่น้ํา มาจากการที่หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน

ทัว่ไปยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กต้องเพียงพอในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่ม

น้ํา และขาดความตระหนักถงึบทบาทหน้าที่ คุณค่าและคุณประโยชน์ที่ครบถ้วนแท้จรงิของพื้นที่ชุ่มน้ํา 

สง่ผลใหข้าดความระมดัระวงัในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ํา มกีารใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องและไม่

เหมาะสม นอกจากนัน้ ในการประสานการปฏบิตังิานระหวา่งหน่วยงานในการจดัการพื้นที่ยังมคีวามไม่
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สอดคล้อง และในหลายกรณี กฎหมายข้อบังคบัที่เกี่ยวข้องไม่มปีระสทิธผิลในการบังคับใช้และไม่

เอือ้อาํนวยต่อการจดัการพื้นทีชุ่ม่น้ําอย่างยัง่ยนื 
 

(3) ระบบนิเวศชายฝัง่ 

ประเทศไทยมชีายฝ ัง่ทะเลยาวประมาณ 2,667 กโิลเมตร แบ่งเป็น (1) ชายฝ ัง่ทะเลด้านอ่าวไทย 

มคีวามยาวประมาณ 1,653 กโิลเมตร ซึ่งม ี2 ด้านคอื อา่วไทยด้านตะวนัออกและอ่าวไทยด้านตะวนัตก 

ครอบคลุมพื้นทีใ่น 17 จงัหวดั และ (2) ชายฝ ัง่ทะเลด้านอนัดามนั มคีวามยาวประมาณ 1,014 กโิลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ใน 6 จงัหวดั  ในรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์ของระบบนิเวศชายฝ ัง่ทะเลที่

สาํคญั ได้แก ่ชายหาดและชายฝ ัง่ทะเล ป่าชายเลน แนวปะการงั และหญ้าทะเล  
 

• ระบบนิเวศชายหาดและชายฝัง่ทะเล 

ชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคญัและชายฝ ัง่ทะเลหลายแห่งประสบปญัหาการกดัเซาะ

สง่ผลเสยีหายเป็นอย่างมาก ปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลเกดิจากสาเหตุหลัก 2 ส่วน คอื (1) สาเหตุ

ตามธรรมชาต ิได้แก่ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล การพังทลายของหน้าดิน ปรมิาณตะกอนทดแทน

น้อยลง คลื่นลมรนุแรงผดิปกต ิกระแสน้ํามกีารเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ทศิทางของคลื่นเปลี่ยนแปลง 

และปรมิาณฝนตกทีม่ากกวา่ปกต ิเป็นต้น และ (2) สาเหตุจากการกระทําของมนุษย์ที่มกีารใช้ประโยชน์

หรอืพฒันาพื้นทีช่ายฝ ัง่ไมเ่หมาะสมหรอืผิดประเภท ได้แก ่การสร้างเขื่อนหรอืฝายกัน้แม่น้ํา การสร้าง

กาํแพงกนัคลื่น เขือ่นดกัตะกอน เขือ่นหนิทิง้ การขดุลอกรอ่งน้ํานําตะกอนปากแม่น้ําไปทิ้งยังบรเิวณอื่น 

เป็นการลดปรมิาณของตะกอนที่ควรจะสะสมตัวตามธรรมชาติ การก่อสร้างท่าเทยีบเรอืบรเิวณชายฝ ัง่ 

และการถมสรา้งชายหาดเทยีม เป็นต้น 

จากผลการสาํรวจของกรมทรพัยากรธรณี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในช่วง

ปี พ.ศ.2547-2550 พบวา่แนวชายฝ ัง่ทะเลทัว่ประเทศความยาวประมาณ 600 กม. (ร้อยละ 23 ของแนว

ชายฝ ัง่ทะเลของไทย) ถูกคลื่นกดัเซาะทําให้ตลิ่งพังทลายและที่ดินสูญหายไปประมาณ 1.1 แสนไร่ มี

มลูคา่ความเสยีหายเฉพาะทีด่นิประมาณ 1 แสนล้านบาท  

การกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลด้านอา่วไทย 

พื้นทีช่ายฝ ัง่ทะเลด้านอา่วไทยประสบปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่มากกว่าด้านชายฝ ัง่ทะเลอนัดา

มนั เนื่องจากชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทยเป็นทะเลตื้น มแีนวหาดทรายยาวขนานกบัทะเลมพีื้นที่ลุ่มตํ่าและมี

กจิกรรมของมนุษย์มากกวา่ สาํหรบัด้านชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนัมหีน้าผาและเกาะแก่งมากหาดทรายสัน้

และแคบ มตีะกอนทีส่ะสมตวัและพื้นทอ้งทะเลมรีะดบัความลึกมากกว่า จากการสํารวจพบว่าพื้นที่ในทุก

จงัหวดัรอบอา่วไทยตัง้แต่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลจากจงัหวดัตราดจนถงึบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลจงัหวดันราธวิาส 

ประสบปญัหาการถูกกดัเซาะชายฝ ัง่ โดยมอีตัราการกดัเซาะชายฝ ัง่เฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี จนถึง

มากกว่า 20 เมตรต่อปี เป็นระยะทางประมาณ 485 กโิลเมตร (ร้อยละ 18.2 ของพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลทัง้

ประเทศ) 

ทัง้นี้  พบว่าชายฝ ัง่อ่าวไทยตอนบนตัง้แต่ปากแม่น้ําบางปะกงจนถึงปากแม่น้ําแม่กลอง ซึ่ง

ครอบคลุมพื้นที่ 5 จงัหวดั คอื จงัหวดัฉะเชงิเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และ

สมทุรสงคราม เป็นพื้นทีว่กิฤติและอ่อนไหวที่มปีญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลรุนแรงที่สุดของประเทศ 
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โดยพื้นทีว่กิฤตทิีต่้องเรง่หามาตรการแกไ้ข ได้แก ่พื้นทีช่ายฝ ัง่บ้านขุนสมุทรจนี จงัหวดัสมุทรปราการ มี

อตัราการกดัเซาะชายฝ ัง่มากกวา่ 25 เมตรต่อปี รวมทัง้ พื้นทีช่ายฝ ัง่บางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร และ

บรเิวณบ้านคลองสลีัง ถึงบ้านบางสําราญ จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งมอีตัราการกดัเซาะชายฝ ัง่ 15-25 

เมตรต่อปี  
 

การกดัเซาะชายฝ ัง่ด้านทะเลอนัดามนั 

ปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลด้านอนัดามนัสว่นใหญ่เกดิขึน้ในพื้นทีห่าดทรายมากกวา่ที่ราบน้ํา

ขึน้ถงึต่อเนื่องจากป่าชายเลน เป็นระยะทางรวมประมาณ 110 กโิลเมตร (ร้อยละ 4.3 ของพื้นที่ชายฝ ัง่

ทะเลทัง้ประเทศ) โดยมพีื้นที่ 5 จงัหวดั คอื ระนอง ภูเกต็ กระบี่ ตรงั และ สตูล ซึ่งมอีตัราการกดัเซาะ

ชายฝ ัง่รนุแรงในอตัราเฉลี่ยมากกวา่ 5 เมตรต่อปี เป็นระยะทางประมาณ 23 กโิลเมตร 
 

• ระบบนิเวศป่าชายเลน 

ป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเล ปากแม่น้ําลําคลอง และบรเิวณรอบเกาะที่ม ี

สภาพเป็นดนิเลน กระจายอยู่ตลอดแนวฝ ัง่ทะเลด้านทศิตะวนัออกหรอืฝ ัง่อ่าวไทย ตัง้แต่จงัหวดัตราดลง

ไปจนถงึใต้สดุคอื จงัหวดันราธวิาส และฝ ัง่ทะเลด้านตะวนัตกหรอืฝ ัง่ทะเลอนัดามนั ตัง้แต่จงัหวดัระนอง

ไปถงึจงัหวดัสตูล ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศชายฝ ัง่ที่มคีวามหลากหลายของพรรณพืชและสตัว์อย่าง

มาก 

กจิกรรมการพฒันาพื้นทีช่ายฝ ัง่ทะเล เชน่ การถมดนิเพื่อปรบัพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรม ชุมชน 

การทาํนาเกลอื การเกษตรกรรม นากุ้ง เป็นต้น ทําให้ป่าชายเลนในหลายพื้นที่ได้รบัผลกระทบและถูก

ทาํลายจนพื้นทีป่่าชายเลนเสือ่มโทรมและลดน้อยลง ในปี พ.ศ. 2518 ประเทศไทยเคยมพีื้นที่ป่าชายเลน

ประมาณ 2 ล้านไร ่แต่ในปี พ.ศ. 2539 พื้นที่ป่าชายเลนลดลงเหลือประมาณ 1 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2547 

เริม่มแีนวโน้มเพิม่ข ึน้โดยมพีื้นทีป่่าชายเลนประมาณ 1.5 ล้านไร ่อนัเป็นผลมาจากการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและ

การปลูกป่าชายเลนทดแทน  

สภาพปญัหาของป่าชายเลนอาจจาํแนกได้เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก ่(ก) พื้นทีป่่าชายเลนที่คงสภาพ

เป็นป่าแต่มชีมุชนเขา้ไปอาศยัอยู่และใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ บางส่วนมกีารบุกรุกพื้นที่ เช่น บรเิวณป่าชาย

เลนฝ ัง่ทะเลอนัดามนัในจงัหวดัระนอง พงังา กระบี่ ตรงั สตูล และภูเกต็ (ข) พื้นที่ป่าชายเลนที่มกีารบุก

รกุเขา้ไปใชป้ระโยชน์เปลี่ยนแปลงเป็นนากุง้ เช่น บรเิวณอ่าวไทยภาคตะวนัออกและภาคใต้ ในจงัหวดั

จนัทบุร ีสรุาษฎรธ์านี และนครศรธีรรมราช และ (ค) พื้นที่ป่าชายเลนที่มเีอกสารสทิธิค์รอบครองและใช้

ประโยชน์แต่ไมคุ่้มทุน เช่น การปลูกป่าชายเลนหรอืการทํานากุ้ง จงึมกีารขายให้กบันายทุน รวมทัง้มี

การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม ทําให้เกิดปญัหาการกัดเซาะชายฝ ัง่ เช่น พื้นที่ป่าชายเลนในจงัหวัด

สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เพชรบุร ีและฉะเชงิเทรา 
 

• ระบบนิเวศแนวปะการงั 

แนวปะการงัมคีวามสําคญัและให้ประโยชน์มากทัง้ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติและต่อมนุษย ์

แนวปะการงัเปรยีบเสมอืนแนวกาํแพงทีช่ว่ยลดแรงปะทะของกระแสน้ํา คลื่นและลม ช่วยป้องกนัการกดั

เซาะพงัทลายของชายฝ ัง่ได้เป็นอย่างด ีความสลบัซบัซ้อนของแนวปะการงัทําให้เหมาะสมต่อการเป็นที่

อยู่อาศยั หลบภยั และเป็นแหล่งอาหารของสตัว์น้ํา รวมทัง้ เป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวของสตัว์น้ําวยั
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ออ่นนานาชนิด นอกจากนัน้ แนวปะการงัที่สวยงามยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคญัของประเทศ ปจัจยั

สาํคญัในการดํารงชวีติและการเจรญิเติบโตของปะการงั คอื อุณหภูม ิแสงสว่าง ความเคม็ ความขุ่นใส 

การตกตะกอน เป็นต้น  

ในประเทศไทย พบปะการงัไม่น้อยกว่า 240 ชนิด มพีื้นที่แนวปะการงัอยู่ประมาณ 96,300 ไร ่

เป็นแนวปะการงัในฝ ัง่ทะเลอนัดามนัประมาณ 50,800 ไร่ และฝ ัง่อ่าวไทยประมาณ 45,500 ไร่ ในพื้นที่

ดังกล่าว พบปะการงั 18 วงศ์ 71 สกุล 388 ชนิด โดยร้อยละ 37 ของพื้นที่แนวปะการงัทัง้หมดอยู่ใน

สภาพทีเ่สือ่มโทรม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนั สาเหตุของความเสื่อมโทรมของแนว

ปะการงัมทีัง้เกดิขึน้จากธรรมชาติ เช่น ถูกพายุพัดทําลาย อุณหภูมน้ํิาทะเลสูงขึ้น การระบาดของดาว

มงกฎุหนาม ปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาว การพัดพาของพายุ และที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมของมนุษย์ 

เชน่ การเพิม่ข ึน้ของปรมิาณตะกอนในน้ําทะเล กจิกรรมจากการท่องเที่ยวและการทําประมง ความเสื่อม

โทรมของแนวปะการงันอกจากจะมผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติทัง้ในด้านความชุกชุมและความหลากหลาย

ทางชวีภาพแล้ว ยงัสง่ผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมอกีด้วย เนื่องจากแนวปะการงัเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีนํ่ารายได้มาสูช่มุชนและประเทศเป็นจาํนวนมาก 

แนวปะการงัในอ่าวไทย ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดีมาก ส่วนสภาพ

ของแนวปะการงัในทุกจงัหวดัทางฝ ัง่ทะเลอนัดามนัส่วนใหญ่มสีภาพความสมบูรณ์ปานกลาง จากการ

สาํรวจของสถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝ ัง่ทะเล และป่าชายเลน ของกรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝ ัง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแนว

ปะการงัฝ ัง่ทะเลอนัดามนัในปี พ.ศ. 2550 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัที่สํารวจในช่วงปี พ.ศ. 2538-2541 แล้ว 

สว่นใหญ่มกีารฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง มบีางส่วนที่มสีภาพคงที่ และบางส่วนมคีวามเสยีหายเพิ่มขึ้น โดย

พบความเสยีหายเพิม่ข ึน้ทีเ่กาะพยามด้านตะวนัออก เกาะลูกกาํออก และเกาะลูกกําใต้ ในจงัหวดัระนอง 

เขาหน้ายกัษ์ จงัหวดัพงังา และเกาะกระดาน เกาะเลี้ยงเหนือในจงัหวดัตรงั  
 

ปะการงัฟอกขาว 

การเกิดปะการงัฟอกขาว  (Coral Bleaching) เป็นความเสี่ยงของระบบนิเวศทางทะเลของ

ประเทศต่อความแปรปรวนของภูมอิากาศ เป็นปรากฏการณ์ที่ปะการงัสูญเสยีสาหร่ายที่ร่วมอาศยัอยู่ใน

เนื้อเยื่อ ซึ่งบางครัง้มีความรุนแรงถึงระดับที่ทําให้ปะการังตายเป็นอาณาบริเวณกว้างนั ้น เกิดจาก

อุณหภูมขิองน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปกติต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งมกัจะเกดิในปีที่เป็น   

เอลนิญโญ  

ปะการงัฟอกขาวเกดิขึน้อย่างกวา้งขวางในปี พ.ศ. 2534, 2538, 2541, 2546, 2548, 2550 และ 

2553 โดยในปี พ.ศ. 2534 และ 2538 เกดิเหตุการณ์ปะการงัฟอกขาวอย่างรุนแรงในบรเิวณฝ ัง่ทะเลอนั

ดามนั เชน่ จงัหวดัภูเกต็ จงัหวดัพงังา เนื่องจากอณุหภูมน้ํิาทะเลเพิม่สูงขึ้นผิดปกติ ประมาณ 1-3 องศา

เซลเซยีส ปี 2541 เกดิเหตุการณ์ฟอกขาวในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทยในระดับปานกลาง ส่วนในปี 

พ.ศ.2546,  2548 และ 2550 เกดิปรากฏการณ์ฟอกขาว แต่ไม่รุนแรงมากและสามารถฟ้ืนตัวได้ดี เมื่อ

อณุหภูมน้ํิาทะเลกลับสู่ระดับปกติ และล่าสุดในระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้เกดิ

ปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาวครอบคลุมอาณาบรเิวณกว้างทัง้ชายฝ ัง่ทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอนัดา

มนั (สาํนักงานกองทนุสนับสนุนการวจิยั, หน้า 47) 
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ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2553 พบวา่แนวปะการงัในฝ ัง่ทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยเกดิการฟอกขาว

ของปะการงัขึน้ การฟอกขาวเกดิจากการที่ปะการงัขบัเอาสาหร่าย Zooxanthellae ซึ่งเป็นสาหร่ายที่อยู่

รว่มกบัปะการงัแบบพึ่งพาอาศยั (สาหรา่ยชนิดนี้มสีว่นชว่ยในการผลิตอาหาร ก๊าซออกซิเจน กําจดัก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์และสะสมหนิปูนที่เป็นโครงร่างของปะการงั) ออกจากเซลล์ เนื่องจากในสภาพที่ม ี

อณุหภูมสิงูและแสงแดดจดั สาหรา่ยจะผลติอนุมูลอสิระของออกซิเจน (free radical oxygen) ซึ่งเป็นพิษ

ต่อเนื้อเนื่อของปะการงัขึน้ ปะการงัจงึต้องขบัสาหรา่ยนี้ออกไป จงึเหน็ปะการงักลายเป็นสขีาวเนื่องจาก

สามารถมองผ่านตัวใส ๆ ของปะการังผ่านลงไปถึงโครงร่างหินปูนที่รองรบัตัวปะการงัอยู่ด้านล่าง 

ปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาวเป็นภยัคกุคามต่อโครงสรา้งและหน้าทีข่องแนวปะการงั 

การฟอกขาวทีเ่กดิขึน้ในชว่งนี้พบวา่เกดิจากอณุหภูมน้ํิาทะเลสงูผดิปกต ิ(อุณหภูมปิกติประมาณ 

28-29°C) โดยพบว่าอุณหภูมิน้ําทะเลสูงกว่า 30°C ตัง้แต่วนัที่ 20 มนีาคม 2553 เป็นต้นมา และ

อณุหภูมเิริม่ข ึน้ถงึ 31°C  เมือ่ต้นเดอืนเมษายน  (อณุหภูมทิีอ่าจถอืวา่เป็นจดุกระตุ้นให้เกดิการฟอกขาว

คอืที ่30.1°C หากปะการงัอยู่ในสภาพทีอ่ณุหภูมสิงูกวา่ 30.1°C เป็นเวลานานต่อเนื่องเกนิ 3 สปัดาห์ จะ

ทาํใหป้ะการงัเกดิการฟอกขาวขึน้) การฟอกขาวของปะการงัในครัง้นี้เร ิม่เกดิในช่วงประมาณสปัดาห์ที่ 3 

ของเดอืนเมษายน นอกจากในประเทศไทยแล้ว ยังมรีายงานเกดิการฟอกขาวของปะการงัทัว่ภูมภิาค

มหาสมุทรอินเดีย กล่าวคือ แถบตอนใต้ของอินเดีย ศรีลังกา มลัดีฟ ซีเชลส์ พม่า มาเลเซีย และ

อนิโดนีเซยี 

ตัง้แต่เริม่มกีารฟอกขาวเกดิขึน้ สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝ ัง่ทะเล และป่า

ชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ัง่  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช และ

สถาบนัอดุมศกึษาต่างๆ ได้รว่มกนัสาํรวจสภาพการฟอกขาวของปะการงั รวมทัง้รวบรวมข้อมูลจากนัก

ดําน้ําทีแ่จง้การฟอกขาวทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณต่าง ๆ พบวา่แนวปะการงัในทุกจงัหวดัทางฝ ัง่ทะเลอนัดามนั 

เกดิการฟอกขาวมากกวา่ 70% ของปะการงัมชีวีติทีม่อียู่ และพบวา่หลงัจาก 1 เดือน ปะการงัที่ฟอกขาว

เริม่มกีารตาย 5 – 40% และหลังปรากฏการณ์ฟอกขาวในบางบริเวณพบว่ามปีะการงัตายถึง 90% 

สาํหรบัทางฝ ัง่อ่าวไทย พบการฟอกขาวเช่นเดียวกบัทางฝ ัง่อนัดามนั แต่มคีวามรุนแรงตํ่ากว่า โดยที่

บรเิวณกลุ่มเกาะตอนบนของจงัหวดัชลบุร ี(เกาะสชีงั เกาะนก เกาะสาก เกาะครก เกาะจุ่น) พบการฟอก

ขาวชา้กวา่ทีจ่ดุอืน่ๆ   

ผลจากการสํารวจหลังการฟอกขาวในฝ ัง่ทะเลอนัดามนั ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็น

ชว่งทีอ่ณุหภูมน้ํิาทะเลในฝ ัง่ทะเลอนัดามนัเริม่กลบัสูส่ภาพปกต ิพบวา่แนวปะการงัที่ได้รบัความเสยีหาย

จากการฟอกขาวอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไปขึ้นกบัสถานที่ สภาพสิง่แวดล้อม และการรบกวนของ

กจิกรรมของมนุษย์  ในแนวปะการงัทีม่ปีะการงัเขากวาง หรอืปะการงัประเภทกิง่ก้าน และปะการงัแผ่น 

เป็นชนิดเด่นจะมกีารตายของปะการงัเป็นจาํนวนมาก เช่น ในบางบรเิวณของเกาะห้าใหญ่ หมู่เกาะพีพ ี

จ .กระบี่ และหมูเ่กาะสรุนิทร ์จ.พงังา พบวา่ปะการงัเขากวางประมาณ 90% ได้ตายลงและมสีาหร่ายขึ้น

ปกคลุม สว่นในแนวปะการงับรเิวณทีม่ปีะการงัโขด (Porites lutea) เป็นชนิดเด่น ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ

กาํลงัฟ้ืนตวั โดยสรปุในภาพรวมของทางฝ ัง่ทะเลอนัดามนัอาจกล่าวได้ว่ามปีะการงัที่ตายจากการฟอก

ขาวในปี 2553 ประมาณ 70% จงึนับเป็นความเสยีหายอย่างรนุแรงของปะการงัในน่านน้ําไทย   
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จากการคาดการณ์วา่แนวโน้มของอณุหภูมโิลกจะสงูขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศ จะสง่ผลใหอ้ณุหภูมน้ํิาทะเลมแีนวโน้มที่จะสูงขึ้นและการฟอกขาวของปะการงัจะเกดิถี่

ข ึน้และมคีวามรนุแรงมากขึน้  
 

• ระบบนิเวศหญ้าทะเล 

หญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชน้ําที่เติบโตได้ดีในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลน้ําตื้นที่มลีักษณะทางกายภาพ

เหมาะสม เช่น ความลึก ความเคม็ ความรุนแรงของคลื่นลมและอุณหภูมขิองน้ําทะเล เป็นต้น ระบบ

นิเวศหญ้าทะเลมีความสําคญัอย่างมากต่อทรพัยากรสิง่มีชวีติในทะเลและชายฝ ัง่ เพราะเป็นแหล่ง

อนุบาล แหล่งวางไข ่แหล่งหากนิ แหล่งหลบภัยและเจรญิเติบโตของสตัว์น้ําวยัอ่อน สตัว์น้ําเศรษฐกจิ

หลายชนิดมชี่วงชวี ิตที่ผูกพันกบัแหล่งหญ้าทะเล เช่น กุ้งกุลาดํา กุ้งแชบ๊วย ปลาเก๋า เป็นต้น 

นอกจากนัน้ ยงัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัวท์ะเลหายากทีใ่กล้สญูพนัธุ ์เชน่ พะยูน เต่าทะเล เป็นต้น  

ในประเทศไทยพบหญ้าทะเล 12 ชนิด 7 สกุล ในพื้นที่ 19 จงัหวดั ได้แก ่จงัหวดัชลบุร ีระยอง 

จนัทบุร ีตราด เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช พัทลุง สงขลา ปตัตานี 

นราธวิาส ระนอง พงังา ภูเกต็ กระบี่ ตรงั และสตูล มพีื้นที่หญ้าทะเลรวมประมาณ 92,955 ไร่ เป็นพื้นที่

หญ้าทะเลในอา่วไทยประมาณ 33,300 ไร ่มคีวามเสื่อมโทรมประมาณร้อยละ 40 และในทะเลอนัดามนั

ประมาณ 59,655 ไร่ มคีวามเสื่อมโทรมประมาณร้อยละ 20 ปญัหาความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลมี

สาเหตุจากความเสื่อมโทรมในระบบธรรมชาติและจากกจิกรรมของมนุษย์ สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น 

สภาพพื้นที่ท้องทะเลไม่เหมาะสม กระแสน้ําและคลื่นลมแรง การเปลี่ยนแปลงความเคม็ของน้ําทะเล 

ปรมิาณตะกอนเพิ่มขึ้น ฯลฯ ส่วนสาเหตุจากกจิกรรมของมนุษย์ เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝ ัง่ การทํา

ประมงโดยใชเ้ครือ่งมอืบางชนิด เชน่ อวนลากและอวนรนุ การเกบ็เกีย่วหญ้าทะเล การทําเหมอืง การขุด

ลอกร่องน้ํา การถมทะเล การก่อสร้างตลอดจนน้ําเสยีที่ระบายออกจากการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา โรงงาน

อตุสาหกรรม ชมุชน เป็นต้น (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่, 2551) 
 

(4) ความหลากหลายของระบบนิเวศทางการเกษตร 

ความหลากหลายของระบบนิเวศทางการเกษตรเป็นปจัจยัสําคญัอย่างยิ่งประการหนึ่งของการ

สรา้ง “ความมัน่คงทางอาหาร” ระบบนิเวศทางการเกษตรที่ขาดความหลากหลายจะมคีวามเสี่ยงสูงหาก

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น การระบาดของแมลงศัตรูพืช การเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต ิฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ตัวอย่าง

ความหลากหลายของระบบนิเวศทางการเกษตร เชน่ ระบบนิเวศขา้ว  

ระบบนิเวศขา้ว (Rice Ecosystems) ของไทยแบ่งเป็น 4 ระบบนิเวศ ดงันี้ (บรบิูรณ์ สมฤทธิ,์ 

2551, น.24) 

 ระบบนิเวศขา้วไร่ (Upland Rice) มขีนาดของพื้นที่ 1.3 ล้านไร ่เป็นพื้นทีถ่อืครอง รอ้ยละ 2 

 ระบบนิเวศขา้วนาอาศยัน้ําฝน (Rainfed Lowland Rice) มขีนาดของพื้นที่ 49.8 ล้านไร ่เป็น

พื้นทีถ่อืครอง รอ้ยละ 74 

 ระบบขา้วนาชลประทาน (Irrigated Lowland Rice) มขีนาดของพื้นที่ 13.5 ล้านไร ่เป็นพื้นที่

ถอืครองร้อยละ 20 
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 ระบบขา้วนาน้ําลึกและขา้วขึน้น้ํา (Deepwater and Floating Rice) มขีนาดของพื้นที่ 2.7 

ล้านไร ่เป็นพื้นทีถ่อืครอง รอ้ยละ 4 

รวมพืน้ทีร่ะบบนิเวศนาขา้วทัง้หมด 67.3 ล้านไร่ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยมผีลผลิตใน

การปลูกขา้วตํ่า เพราะต้องอาศยัน้ําฝนในการปลูกข้าวทําให้ผลผลิตข้าวตํ่า การที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวให้

เพยีงพอจะทาํได้เฉพาะการชลประทานเทา่นัน้ 

ในนิเวศขา้วนาอาศยัน้ําฝน จาํแนกเป็นระบบย่อยได้ดงันี้  คอื 

 นาน้ําฝนในเขตพืน้ทีเ่หมาะสม (Favorable Rainfed Lowland) 

 นาน้ําฝนในพืน้ทีแ่หง้แล้ง (Drought – prone Rainfed Lowland) 

 นาน้ําฝนในพืน้ทีน้ํ่าทว่ม (Flood – prone Rainfed Lowland) 

 นาน้ําฝนในพืน้ทีแ่หง้แล้งและน้ําทว่ม (Drought - and Flood - prone Rainfed Lowland) 
 

2.2.2 ความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต 

(1) พืชพรรณ 

ประเทศไทยมชีนิดพนัธุพ์ชืประมาณ 15,000 ชนิด ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 8 ของจํานวนชนิดพันธุ์พืช

ทีพ่บทัว่โลก เป็นแหล่งรวมของกลุ่มพรรณพฤกษชาตภิูมภิาคอนิเดยี-พมา่ ภูมภิาคอนิโดจนี และภูมภิาค

มาเลเซยี ประมาณวา่มพีชืทีม่ทีอ่ลําเลยีงอยู่ประมาณ 12,000 ชนิด เป็นเฟิรน์ 658 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 

25 ชนิด และ พชืมดีอกประมาณ 10,000 ชนิด ซึ่งในจาํนวนนี้เป็นกล้วยไมม้ากกว่า 1,140 ชนิด ส่วนพืช

ไร้ท่อลําเลียงพบว่ามีประมาณ 2,154 ชนิด หรอืมากกว่า ประกอบด้วย สาหร่ายและไบรโอไฟท ์

(bryophytes) ได้แก ่มอส (moss) ฮอรน์เวริต์ (hornwort) ลเิวอรเ์วริต์ (liverwort)  
 

(2) สตัว์ป่า 

ในอดตี ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มสีตัว์ป่าชุกชุมมากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่เนื่องจากปจัจยั

กดดนัต่าง ๆ อาท ิการเพิม่ข ึน้ของประชากรทาํใหม้กีารขยายพื้นทีก่ารเกษตรเพิ่มขึ้นโดยการบุกรุกพื้นที่

ป่าไม ้และทุง่หญ้าที่เคยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้ําและที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่า ทําให้สตัว์ป่าหลายชนิด

ขาดปจัจยัในการดํารงชวีติ นอกจากนัน้ การพฒันาพื้นที ่เชน่ การสร้างถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้ หรอืที่

อยู่อาศยัของสตัวป์่า ทาํใหส้ตัวป์่าถูกล่าได้ง่ายขึน้และมากขึ้น ปจัจยัเหล่านี้ทําให้สตัว์ป่าหลายชนิดลด

จาํนวนลงอย่างรวดเรว็ และบางชนิดต้องสูญพันธุ์ไป สตัว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น สมนัหรอืเนื้อสมนั 

และกปูร ีสว่นแรดชวาหรอืแรดสมุาตรา ไมม่รีายงานวา่พบในเมอืงไทยมานานกวา่ 40 ปีแล้ว และสตัว์ป่า

อกีหลายชนิดกําลังอยู่ในภาวะล่อแหลมที่จะสูญพันธุ์หรอือยู่ในภาวะถูกคุกคาม อาท ินกกระเรยีน นก

แต้วแรว้ทอ้งดํา คา้งคาวคณุกติต ิกระทงิ ววัแดง ควายป่า กวางผาและเลยีงผา เป็นต้น ค้างคาวคุณกติติ

ซึ่งเป็นสตัวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมบนิได้ขนาดเลก็ทีส่ดุของโลกตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากที่อยู่อาศยั

ถูกบุกรกุ และถูกล่าไปตากแห้งเป็นของที่ระลึกขายนักท่องเที่ยว กระทงิและววัแดง มแีนวโน้มใกล้สูญ

พนัธุ ์แต่ละชนิดมเีหลอือยู่เพยีงไมถ่งึ 500 ตวั ควายป่าหรอืมหงิสากําลังใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากการลอบ

ฆา่ และการบุกรกุแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป์่า  

ชา้งเป็นสตัวป์่าอกีชนิดหนึ่งทีม่บีทบาทสาํคญัต่อระบบนิเวศป่าไม ้แต่กาํลังอยู่ในสถานภาพที่ถูก

คุกคามอย่างหนัก ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งใน 13 ประเทศทัว่โลกที่มชี้างสายพันธุ์เอเชยี (Asian 
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elephants) อาศยัอยู่ ชา้งนับเป็นสตัวท์ีม่บีทบาทสําคญัมคีวามสมัพันธ์กบัสถาบันหลักของชาติ และวถิี

ชวีติของคนไทยมาแต่อดตี ทัง้ในด้านความเชือ่ ประเพณีศลิปวฒันธรรม เศรษฐกจิสงัคม และการเมอืง  
 

(3) สตัว์ทะเลหายาก  

สตัวท์ะเลหายากทีม่อียู่ในเขตทะเลไทย เช่น โลมา วาฬ เต่าทะเล พยูน ฯลฯ สตัว์ทะเลหายาก

เหล่านี้มจีํานวนลดลงมาก สาเหตุการตายและการลดจํานวนลงของสตัว์ทะเลหายากมทีัง้ปจัจัยจาก

ธรรมชาต ิเชน่ การเจบ็ป่วยและภัยธรรมชาติ ปจัจยัจากมนุษย์ เช่น การลักลอบเกบ็ไข่เต่า การฆ่าเต่า

ทะเลเพื่อเอากระดอง เนื้อและไข ่การตดิเครื่องมอืประมงแล้วทําให้บาดเจบ็หรอืตาย การพัฒนาชายฝ ัง่

ทะเลเพื่อการท่องเที่ยวหรอือุตสาหกรรมทําให้พื้นที่วางไข่เต่าทะเลน้อยลง มผีลกระทบต่อแหล่งที่อยู่

อาศยัของสตัว์ทะเลหายาก ขยะในทะเล เช่น โฟม ถุงพลาสติก เศษอวน เป็นต้น (ดูข้อมูลจํานวน

ประชากรสตัวท์ะเลหายากในตาราง 6) 
 

ตารางที ่6: แสดงจาํนวนประชากรสตัว์ทะเลหายาก 

 
 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝ ัง่ทะเลและป่าชายเลน 2550. สรุปสถานภาพของสตัวท์ะเลหา

ยากในน่านน้ําไทย. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม. 
 

(ก) โลมาและวาฬ 

ประชากรโลมาและวาฬเป็นสตัวท์ีอ่ยู่ในบัญชรีายการสตัว์คุ้มครองในอนุสญัญาไซเตสเนื่องจาก

ถูกคกุคามจากมนุษย์อย่างมาก ในประเทศไทยมกีารพบโลมาและวาฬอย่างน้อย 23 ชนิด จาก 6 วงศ ์

เชน่ โลมา เผอืกหลงัโหนก โลมาปากขวด โลมาฟนัหา่ง โลมาธรรมดาปากยาว โลมากระโดด โลมาแถบ 

โลมาลายจุด โลมา อริวดี โลมาหวับาตรหลังเรยีบ วาฬฟิน วาฬบรูด้า วาฬหวัทุย วาฬคูเวยีร์ วาฬ

เพชฌฆาต และวาฬหวัแตงโม เป็นต้น 

สาํหรบัประชากรวาฬบรดู้าในประเทศไทย คาดว่ามอียู่ประมาณ 30 ตัว อยู่ในทะเลฝ ัง่อ่าวไทย

ประมาณ 20 ตัวและในฝ ัง่ทะเลอนัดามนัประมาณ 10 ตัว พบตามชายฝ ัง่ทัว่ไป และนอกฝ ัง่จงัหวดั

เพชรบุร-ีชลบุร ี บ้านบ่อนอก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เกาะราชา จงัหวดัภูเกต็ และหมู่เกาะสุรนิทร ์

จงัหวดัพงังา นอกจากนี้ ในบางฤดูยงัพบวาฬเพชรฆาต ซึ่งคาดว่ามอียู่ประมาณ 10 ตัว แหล่งที่พบ คอื 

หมูเ่กาะอา่งทอง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีหมู่เกาะสุรนิทร์ จงัหวดัพังงา และเกาะราชา-เกาะไม้ท่อน จงัหวดั

ภูเกต็ รวมทัง้ ยังพบฉลามวาฬบางฤดูกาล คาดว่ามอียู่ทัง้หมดประมาณ 15 ตัว พบที่ชายฝ ัง่จงัหวดั

ชลบุร-ีตราด จงัหวดัชมุพร เกาะโลซนิ จงัหวดันราธวิาส และกองหนิรชิริวิ จงัหวดัพงังา 

สว่นประชากรโลมาชนิดต่าง ๆ คาดว่ามอียู่รวมทัง้สิ้นประมาณ 640 ตัว โดยอยู่ในทะเลฝ ัง่อ่าว

ไทยประมาณ 400 ตวั และในฝ ัง่อนัดามนัประมาณ 240 ตวั โลมาทีพ่บสว่นใหญ่เป็นโลมาอริวดี คาดว่ามี



24 | ห น้ า  

 
อยู่ประมาณ 260 ตวัหรอืรอ้ยละ 40 ของจาํนวนโลมาทัง้หมด พบที่ชายฝ ัง่จงัหวดัตราด อ่าวไทยตอนใน

จากชายฝ ัง่จงัหวดัเพชรบุร-ีชลบุร ี ชายฝ ัง่จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี ทะเลสาบสงขลา และชายฝ ัง่

จงัหวดันครศรธีรรมราช โลมาชนิดอืน่ ๆ ทีพ่บในปรมิาณรองลงมา ได้แก ่โลมาปากขวด โลมาหลังโหนก 

และโลมาหวับาตรหลงัเรยีบ 
 

(ข) เต่าทะเล 

เต่าทะเลทัว่โลกมทีัง้หมด 8 ชนิด สําหรบัในประเทศไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คอื เต่ามะเฟือง 

(Dermochelys coriacea) เต่าตนุ (Chelonia mydas) เต่ากระ (Erethmochelys imbricata) เต่าหวัฆอ้น 

(Caretta caretta) และ เต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) จํานวนประชากรเต่าทะเลทุกชนิดดังกล่าว

เหลอือยู่น้อยมาก เคยมกีารสาํรวจพบประชากรเต่าทะเลขนาดสมบูรณ์เพศประมาณ 400 ตัว ในจํานวน

นี้เป็นเต่าตนุประมาณร้อยละ 95  โดยทางฝ ัง่อ่าวไทยพบเฉพาะเต่าตนุและเต่ากระขึ้นวางไข ่ส่วนฝ ัง่

ทะเลอนัดามนั พบประชากรเต่าทะเลขนาดสมบูรณ์เพศประมาณ 100 ตัว อาท ิพบเต่ามะเฟืองและเต่า

หญ้าวางไข่บนชายหาดในจงัหวดัภูเกต็และพังงา และพบเต่ากระและเต่าตนุตามหมู่เกาะต่าง ๆ เช่น 

เกาะสมิลินั เกาะสรุนิทร ์ทัง้นี้ เต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองมแีหล่งวางไขเ่ฉพาะในฝ ัง่ทะเลอนัดามนั ส่วนเต่า

หวัฆอ้นไมพ่บแหล่งวางไขใ่นประเทศไทย 
 

(ค) พะยูน 

พะยูนเป็นสตัว์สงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ในปจัจุบัน

จาํนวนพะยูนลดน้อยลงจนใกล้สญูพนัธุ ์โดยมสีาเหตุหลกัมาจากทัง้ปจัจยัทางธรรมชาติและจากกจิกรรม

ของมนุษย ์สาเหตุจากปจัจยัทางธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติ วงจรชวีติ ซึ่งมกีารเจบ็ป่วยหรอืตายตาม

อายุขยั รวมทัง้ อตัราเพิ่มของประชากรตามธรรมชาติมน้ีอยมาก ส่วนสาเหตุจากกจิกรรมของมนุษย์ 

เชน่ พะยูนติดเครื่องมอืประมงซึ่งเป็นสาเหตุของการตายมากที่สุด นอกจากนัน้ การใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรชายฝ ัง่โดยเฉพาะหญ้าทะเล รวมทัง้มลพิษทางน้ําที่เกดิจากการเติบโตของชุมชนชายฝ ัง่ 

โรงงานอตุสาหกรรม การทอ่งเทีย่ว ยาฆา่แมลงและสารเคมจีากเกษตรกรรมได้ส่งผลกระทบและทําลาย

ระบบนิเวศของหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งหากนิของพะยูนด้วย  

ปจัจบุนัประเมนิว่า พะยูนอาศยัอยู่ในอ่าวไทยประมาณ 50 ตัว และในทะเลอนัดามนัประมาณ 

200 ตวั แหล่งที่พบพะยูนฝ ัง่อ่าวไทย ได้แก ่พื้นที่จงัหวดัระยอง (อ่าวมะขามป้อม) ตราด (บ้านไม้รูด) 

ชุมพร (อ่าวสว ีอ่าวละแม) สุราษฎร์ธานี (อ่าวไชยา) บ้านท่าไร ่จงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดั

ปตัตาน ีสว่นพื้นทีฝ่ ัง่ทะเลอนัดามนัพบตัง้แต่จงัหวดัระนองถงึสตูล บรเิวณที่พบพะยูนอาศยัอยู่มากที่สุด 

คอื บรเิวณเกาะมกุด์ และเกาะตะลบิง จงัหวดัตรงั ซึ่งมแีหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของ

ประเทศไทย สําหรบัแหล่งหญ้าทะเลอื่นที่พบพะยูน เช่น บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลที่คุระบุร ี เกาะยาวใหญ่ 

จงัหวดัพงังา และบรเิวณบ้านทา่เลนอา่วทา่เลน เกาะปู เกาะศรบีอยา เกาะจาํ จงัหวดักระบี่ 
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(4) พนัธ์ุพืชท่ีสาํคญัท่ีใกล้สูญพนัธ์ุและหายาก และชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน

2
 

สถานภาพของชนิดพรรณพชืเป็นขอ้มลูทีม่คีวามสําคญัอย่างยิ่งในการกําหนดความสําคญัก่อน

และหลงั และการวางมาตรการในการอนุรกัษ์และจดัการพรรณพืชอย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกต็าม 

การศกึษาด้านพรรณพชืทีม่อียู่อย่างจาํกดัทัง้บุคลากร ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนงบประมาณ 

และนโยบาย ทาํใหก้ารศกึษาวจิยัพรรณพชืภายใต้โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of 

Thailand) ยังไม่แล้วเสรจ็ ประเทศไทยจงึยังไม่มกีารศกึษาและจดัทําบัญชรีายชื่อชนิดพรรณพืชตาม

สถานภาพเพื่อการอนุรกัษ์อย่างเป็นระบบ สง่ผลใหก้จิกรรมการอนุรกัษ์พรรณพืช อาท ิการเกบ็รวบรวม

เชื้อพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการขยายพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามเป็นไปอย่างสับสนและยากลําบาก 

เนื่องจากยงัขาดขอ้มลูพื้นฐานในการจาํแนกพรรณพชืทีส่มบูรณ์ 

ในปี พ.ศ. 2548 โดยความรว่มมอืกบัสาํนักงานหอพรรณไมไ้ด้ดําเนินการศกึษาสํารวจ วเิคราะห์

สถานภาพพรรณพืชที่พบในประเทศไทย เพื่อจดัสถานภาพพรรณพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พรรณพืชที่ถูก

คุกคาม พรรณพืชที่หายาก และพรรณพืชเฉพาะถิ่น รวมถึงการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ในการจําแนก

สถานภาพพรรณพชืของ IUCN เพื่อนําไปสู่การจดัทําเป็นทะเบียนรายชื่อชนิดพรรณพืชที่ใกล้สูญพันธุ ์

พรรณพชืทีถู่กคกุคาม พรรณพชืหายาก และพรรณพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย สําหรบัใช้ประโยชน์

เป็นขอ้มลูพื้นฐานในการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองพรรณพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พรรณพืชที่

ถูกคกุคาม พรรณพชืหายาก และพรรณพชืเฉพาะถิน่ และกําหนดนโยบายการอนุรกัษ์ระบบนิเวศที่เป็น

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของพรรณพชืนัน้  

การดําเนินงานได้มกีารสาํรวจและรวบรวมรายชือ่พชืถิ่นเดียว พืชหายาก พืชมแีนวโน้มใกล้สูญ

พนัธุ ์และพชืใกล้สญูพนัธุข์องประเทศ จาํนวน 1,407  ชนิด ใน 135 วงศ์ ในจํานวนดังกล่าวเป็นพืชถิ่น

เดียว (Endemic) 764 ชนิด พืชกึ่งถิ่นเดียว (Semi-endemic) 15 ชนิด ที่เหลือเป็นพืชไม่เฉพาะถิ่น 

(Non-endemic) โดยชนิดพชืในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) มจีํานวนมากที่สุด เป็นจํานวน 173 ชนิด  

(ตารางที ่7 และ 8 ) 

ตารางที ่7: พชืหายาก พชืมแีนวโน้มใกล้สญูพนัธุ ์และพชืใกล้สญูพนัธุข์องประเทศ จาํแนกตามชนิดพชื 

 วงศ์ ชนิด 

  เฟิน 17 42 

  พชืเมลด็เปลอืย 5 27 

  พชืใบเลี้ยงเดี่ยว 19 416 

  พชืใบเลี้ยงคู่ 94 922 

 
                                                   
2 ข้อมลูจาก “กลไกเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (http://chm-

thai.onep.go.th/chm/red_plant.html)  เข้าถึงวนัที่ 10 ก.ย.2554 

http://chm-thai.onep.go.th/chm/red_plant.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/red_plant.html
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ตารางที่ 8: ทะเบยีนรายการและสถานภาพพชืทีถู่กคุกคาม พชืหายากและพชืเฉพาะถิน่ 

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 

 
 

ทีม่า : สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม. 2549. รายงานการประชุมวนัสากลแห่งความ

หลากหลายทางชวีภาพ. วนัที ่22-23 พฤษภาคม 2549. ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ส.์ กรุงเทพมหานคร. 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ในการจาํแนกสถานภาพพรรณพืชของ IUCN ปี ค.ศ. 2001 สรุปตาม

ตารางที ่9  

ตารางที ่9: สถานภาพพรรณพืชตามเกณฑ์ IUCN 

 

สถานภาพ จาํนวน (ชนิด) 

  แนวโน้มใกล้สญูพนัธุ ์(VU) 367 

  ใกล้สญูพนัธุ ์(EN) 131 

  ใกล้สญูพนัธุ์อย่างยิ่ง (CR)  19 

  ใกล้ถูกคุกคาม (NT)  4 

 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้รวบรวมและจดัทําทะเบียน

รายชือ่พชืถิน่เดยีว พชืหายาก พชืมแีนวโน้มใกล้สญูพันธุ์ และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย จํานวน 

1,410 ชนิด ใน 137 วงศ์ ในจํานวนดังกล่าวเป็นพืชถิ่นเดียว (Endemic) 757 ชนิด พืชกึ่งถิ่นเดียว 

(Semi-endemic) 15 ชนิด ที่เ หลือเป็นพืชทัว่ไป (Non-endemic) โดยชนิดพืชในวงศ์ก ล้วยไม ้

(Orchidaceae) มจีาํนวนมากทีส่ดุเป็นจาํนวน 174 ชนิด การจําแนกสถานภาพพรรณพืชที่ถูกคุกคามปี 

พ.ศ.2549 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรกัษ์ (IUCN) ก่อนปี พ.ศ.2537 

และปี พ.ศ.2544  สรุปได้ดังตารางที่ 10 โดยมพีืชที่คาดว่าสูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติแล้ว

จํานวน 2 ชนิด คือ ฟ้ามุ่ยน้อย (Vanda coerulescens Griff.) วงศ์ Orchidaceae และโศกระย้า 

(Amherstia nobilis Wall.) วงศ ์Leguminosae-Caesalpinioideae  

เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูในสว่นนี้กบัขอ้มลูจากการสํารวจประเมนิของสํานักงานหอพรรณไม้ในปี 

พ.ศ.2548 แสดงให้เหน็ว่าสถานการณ์พืชหายาก พืชมแีนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และพืชใกล้สูญพันธุ์ของ

ประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงในทางทีร่นุแรงมากขึน้ 
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ตารางที ่10: สถานภาพพรรณพืชทีถู่กคุกคาม ปี พ.ศ.2549 

 
ทีม่า : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2551, หน้า 155 

 

(5) ชนิดพนัธ์ุสตัว์ท่ีถกูคุกคาม  

จากรายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2551 ระบุว่า จากทะเบียนรายการชนิดพันธุ์

สตัวม์กีระดูกสนัหลงัทีถู่กคกุคามของประเทศไทย มสีตัว์มกีระดูกสนัหลังที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ม ี6 

ชนิด ได้แก่ สมัน (Cervus schomburgki) นกช้อนหอยใหญ่ (Pseudibis gigantean) นกพงหญ้า 

(Graminicola bengalensis) ปลาหางไหม้ (ปลาหางเหยี่ยว) (Balantiochetos cf. melanopterus) ปลา

เสอืตอ (Datnioides pulcher) และปลาสายยู หรอืปลาหวเีกศ หรอืปลาเกด (Platytropicus siamensis) 

 สถานภาพการสูญพันธุ์ในธรรมชาติม ี7 ชนิด ได้แก่ ละอง (ละมัง่) (Cervus eldii) กูปร ี(Bos 

sauveli) แรด (Rhinoceros sondaicus) กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis) ตะโขง (Tomistoma 

schlegelii)  นกกะเรยีนไทย (Grus antigone) และ นกชอ้นทอ้งดํา (Pseudibis davisoni) 

 สถานภาพใกล้สญูพนัธอ์ย่างยิง่ม ี84 ชนิด ใกล้สญูพนัธุ์ 148 ชนิด (149 ฟอร์ม) มแีนวโน้มใกล้

สูญพันธุ์ 316 ชนิด ใกล้คุกคาม 205 ชนิด (207 ฟอร์ม) กลุ่มที่เป็นกงัวลน้อยที่สุด 257 ชนิด (265 

ฟอรม์) และขอ้มลูไมเ่พยีงพอทีจ่ะประเมนิสถานภาพ 176 ชนิด (179 ฟอรม์) (ดูตารางที ่11) 
 

ตารางที ่11: จาํนวนชนิดพนัธุส์ตัว์มกีระดูกสนัหลงัในประเทศไทยตามสถานภาพต่างๆ ปี พ.ศ. 2549 

 

 
ท่ีมา : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2551, หน้า 156 
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ชนิดพันธุ์สตัว์มกีระดูกสนัหลังที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งมจีํานวนเพิ่มขึ้นจาก 58 ชนิดพันธุ์ในปี 

พ.ศ. 2539 เป็น 84 ชนิดพันธุ์ในปี พ.ศ. 2548 อาท ินกเงอืกดํา ไก่นวล นกปรอดดําปีกขาว จระเข้

น้ําเคม็ เต่ากระ ตะพาบหวักบ ฉนากจะงอยแคบ ปลาหมูอารยี์ ปลาบึก (รายงานสถานการณ์คุณภาพ

สิง่แวดล้อม พ.ศ. 2550) 

สถานการณ์สตัวม์กีระดูกสนัหลงัทีถู่กคกุคามของประเทศไทย จากการประเมนิพบว่า มจีํานวน

ชนิดพันธุ์ 4,591 ชนิด (4,608 ฟอร์ม) แบ่งเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 133 ชนิด (135 ฟอร์ม) และชนิด

พนัธุท์ ีถู่กคกุคาม 548 ชนิด (549 ฟอรม์) (ตารางที่ 12) เมื่อเปรยีบเทยีบข้อมูลในปี พ.ศ. 2539 และ ใน

ปี พ.ศ. 2548 พบวา่ มจีาํนวนชนิดพนัธุท์ ีใ่กล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เพิ่มขึ้นจาก 58 ชนิดพันธุ์ เป็น 84 ชนิด

พนัธุ ์และจํานวนชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นจาก 138 ชนิดพันธุ์ เป็น149 ชนิดพันธุ์ สําหรบัชนิด

พนัธุส์ตัวม์กีระดูกสนัหลงัทีใ่กล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง อาท ินก เช่น นกเงอืกดํา ไก่นวล นกปรอดดําปีกขาว 

สตัวเ์ลือ้ยคลาน เชน่ จระเขน้ํ้าเคม็ เต่ากระ ตะพาบหวักบ ปลา เชน่ ปลาฉนากจะงอยแคบ ปลาหมูอารยี์ 

ปลาบกึ 

ตารางที่ 12: จาํนวนชนิดพนัธุส์ตัว์มกีระดูกสนัหลงั ชนิดพนัธุเ์ฉพาะถิน่ และชนิดพนัธุท์ ีถู่กคุกคามใน

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 

 

ทีม่า : สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม.2549. รายงานการประชุมทางวชิาการ เรื่อง 

ชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น. วนัที ่31 สงิหาคม 2549.ณ โรงแรมมารวยการเ์ดน้ส์. กรุงเทพมหานคร. 
 

2.2.3 ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพนัธุกรรม 

 ในกรณีทรพัยากรพนัธกุรรมพชื การเสือ่มและการสญูหายของทรพัยากรพันธุกรรมพืช (Genetic 

Vulnerability and Genetic Erosion) เกดิจากหลายสาเหตุ (โปรดดูตารางที่ 13 ประกอบ) สาเหตุสําคญั

ทีพ่งึตระหนัก คอื การปลูกพชืพนัธุใ์หม่แทนพันธุ์พืชพื้นเมอืงของเกษตรกรที่มอียู่หลากหลายสายพันธุ ์

เป็นสาเหตุสาํคญัอย่างยิง่ของปญัหาการเสือ่มและการสญูหายของทรพัยากรพนัธกุรรมพชื 
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ตารางที ่13: สาเหตุที่ทาํใหท้รพัยากรพนัธกุรรมพชืสญูหาย 

 

ทีม่า : สมทรง โชติชื่น, 2550, หน้า 19 
 

ขอ้มลูสถานการณ์ความหลากหลายทางชวีภาพด้านพันธุกรรมในถิ่นที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติมี

คอ่นขา้งน้อยมาก ขอ้มลูทีม่อียู่เป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรพันธุ์พืชนอกถิ่นที่อยู่อาศยัตาม

ธรรมชาต ิ

 การอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุพ์ชืมหีลายรปูแบบ (plant genetic resources conservation) ดงันี้ 

1. การอนุรกัษ์ในสภาพธรรมชาต ิ(in situ conservation) 

2. การอนุรกัษ์นอกสภาพธรรมชาต ิ(ex situ conservation) 

 การอนุรกัษ์ในธนาคารเชือ้พนัธุ ์(gene bank or long-term seed storage) 

 การอนุรกัษ์ในแปลงรวบรวมพันธุ์พืช (field conservation, field collection, field gene 

bank) 

 การอนุรกัษ์ในสภาพรวม (in population, in bulk, mass reservoir of composite) 

 การอนุรกัษ์ในหลอดแกว้ (in vitro or in glass conservation) 

 การอนุรกัษ์แบบแช่แขง็ (cold storage freeze preservation of vegetative part or 

cryo-preservation) 

 ธนาคาร ด ีเอน็ เอ ((DNA Bank) gene chips, gene arrays) 
 

(1)  การอนุรกัษ์พนัธุกรรมข้าว 
 

การอนุรกัษ์พนัธุกรรมข้าวนอกสภาพธรรมชาติ 

การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (National Seed 

Laboratory and Seed Storage) มเีชือ้พนัธุข์า้วทีอ่นุรกัษ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์ ศูนย์วจิยัข้าวปทุมธานี (ปี 
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พ.ศ. 2550) มจีาํนวนตัวอย่างดังนี้ ข้าวพันธุ์พื้นเมอืง 17,557 ตัวอย่าง ข้าวสายพันธุ์ดี 2,378 ตัวอย่าง 

ข้าวจากต่างประเทศ 3,391 ตัวอย่าง และข้าวป่า 1,065 ตัวอย่าง รวมเป็น 24,391 ตัวอย่าง และเชื้อ

พันธุ์ข้าวที่อนุรกัษ์แยกตามระบบนิเวศ ดังนี้ ข้าวนาสวน 11,681 ตัวอย่าง ข้าวขึ้นน้ํา 3,898 ตัวอย่าง 

ขา้วไร ่902 ตวัอย่าง และขา้วอืน่ๆ 4,294 ตวัอย่าง การอนุรกัษ์ในระยะสัน้ ที่ห้องเกบ็อุณหภูม ิ15 องศา

เซลเซยีส 20,775 ตวัอย่าง ระยะปานกลาง ทีอ่ณุหภูม ิ5 องศาเซลเซยีส 7,304 ตวัอย่าง และระยะยาว ที่

อณุหภูม ิ-10 องศาเซลเซยีส 9,519 ตวัอย่าง 
 

แปลงอนุรกัษ์ในสภาพธรรมชาติ  

 แปลงข้าวป่า O. rufipogon อําเภอบ้านสร้าง จงัหวดัปราจนีบุร ีพื้นที่ 80 ไร่ (โครงการ

อนุรกัษ์ขา้วป่าในสภาพธรรมชาตขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ) 

 แปลงขา้วป่า O. rufipogon ศนูย์วจิยัขา้ว ปทมุธานี พื้นที ่13 ไร ่

 แปลงขา้วป่า O. granulata ในบรเิวณสวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์อําเภอ

แมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่มพีื้นทีก่ระจดักระจายอยู่ทัว่ไป 

 แปลงขา้วป่า O. officinalis อาํเภอพุแค จงัหวดัสระบุร ีพื้นที ่1 ไร ่

 แปลงขา้วป่า O. nivara อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร พื้นที ่600 ไร ่

 แปลงข้าวป่า O. rufipogon ในสถานีทดลองข้าวชยันาทและบรเิวณใกล้เคยีง มพีื้นที่

กระจดักระจาย 

 บรเิวณที่มขี้าวป่าขึ้นตามธรรมชาต ิO.rufipogon และ O. officinalis อําเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุร ี ใกล้วดัตระโหนด มพีื้นที่ประมาณ 6 ไร่ แปลงข้าวป่าO. rufipogon 

อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบุร ีพื้นที ่2 ไร ่ฯลฯ 
 

นอกจากนี้ยงัมกีารอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธกุรรมขา้วของหน่วยงานต่างๆ ได้แก ่

 กรมวชิาการเกษตร (อาคารทรพัยากรพนัธกุรรมพชืสรินิธร) อนุรกัษ์ข้าวปลูกและข้าวป่า 

จาํนวน 20,821 ตวัอย่าง 

 ธนาคารเชือ้พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิ(สวทช.) อนุรกัษ์ขา้ว จาํนวน 45 ตวัอย่าง 

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อนุรกัษ์ข้าวไร ่จํานวน50 สายพันธุ์ และข้าวเหนียวดํา จํานวน 

30 สายพนัธุ ์

ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งได้มคีวามตื่นตัวและมีการดําเนินงานเก็บรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ข้าว 

ตวัอย่างเชน่ แหล่งทรพัยากรพนัธกุรรมขา้วชมุชนภาคเหนือ 

 ชมุชนกะเหรีย่ง บ้านแมน่ิง จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 25 สายพนัธุ์ 

 บ้านหบุแมจ่นั จงัหวดัตาก จาํนวน 55 สายพนัธุ์ 

 ทุง่นเรศวร จงัหวดักาญจนบุร ีจาํนวน 50 สายพนัธุ์ 
 

(2)  การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชไร่ 

มหีลายหน่วยงานได้รวบรวม อนุรกัษ์ เชื้อพันธุกรรมพืชไร่รวม 26 ชนิด ได้แก ่มนัสําปะหลัง 

ออ้ย ออ้ยป่า ขา้ว ปอสาป่านราม ีนุ่น ขา้วโพดไร ่ข้าวโพดฝกัสด ถัว่เหลือง ถัว่เขยีว ถัว่มะแฮะ ถัว่ลสิง 

งา ฝ้าย ถัว่พุ่ม ถัว่นิ้วนางแดง ถัว่หรัง่ ขา้วฟ่าง ทานตะวนั ละหุ่ง ปอแก้ว กระเจี๊ยบ ปอกระเจาฝกั กลม 
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ปอกระเจาฝกัยาว ปอควิบา เดือย และถัว่อื่น ๆ มากกว่า 10,000 สายพันธุ์ ซึ่งมกีารอนุรกัษ์ทัง้ในรูป

เมลด็แหง้ในแปลงอนุรกัษ์ และในสภาพปลอดเชือ้ (ดูตารางที ่14 ประกอบ) 
 

ตารางที ่14: แสดงจาํนวนเชือ้พนัธุพ์ชืไร่ทีไ่ด้รบัการเกบ็รกัษาในศนูย์วจิยัพชืไรต่างๆ  

ทัว่ประเทศ 
 

 

 
                             

ทีม่า : สมทรง โชติชื่น, 2550, หน้า 24 
 

การอนุรกัษ์ในรูปเมลด็แห้ง 
 

 พืชตระกลูถัว่ มกีารดําเนินงานอนุรกัษ์โดยหลายหน่วยงาน ได้แก่ 

กรมวชิาการเกษตร มกีารอนุรกัษ์พืชตระกูลถัว่ในศูนย์วจิยัพืชไร ่ โดยมพีันธุ์ถัว่เขยีว 

2,250 สายพนัธุ ์พนัธุถ์ัว่ลสิง 2,030 สายพนัธุ ์พนัธุ์ถัว่เหลือง 1,510 สายพันธุ์ พันธุ์ถัว่พุ่ม 85 สายพันธุ ์

พนัธุถ์ ัว่มะแฮะ 118 สายพันธุ์ และในปี พ.ศ. 2550 มกีารสํารวจและรวบรวมพันธุ์ถัว่เขยีวและถัว่ป่าใน

สกลุใกล้เคยีงรวม 35 ตวัอย่าง และในอาคารทรพัยากรพนัธกุรรมพชืสรินิธร มกีารอนุรกัษ์พันธุ์ถัว่พุ่ม 83 

ตวัอย่าง ถัว่เขยีวผิวดํา 446 ตัวอย่าง ถัว่เหลือง 1,742 ตัวอย่าง ถัว่ลิสง 1,341 ตัวอย่าง ถัว่มะแฮะ 47 

ตวัอย่าง และถัว่อืน่ๆ 94 ตวัอย่าง 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ มกีารอนุรกัษ์พืชตระกูลถัว่ โดยมพีันธุ์ถัว่ลิสง 234 ตัวอย่าง ถัว่

เหลอืง 172 ตวัอย่าง ถัว่พุ่ม 200 ตวัอย่าง และถัว่นิ้วนางแดง 25 ตวัอย่าง 

ธนาคารเชือ้พนัธุ์พืชแห่งชาติ (สวทช) มกีารอนุรกัษ์พืชตระกูลถัว่ โดยมพีันธุ์ถัว่พู 289 

ตวัอย่าง ถัว่มะแฮะ 116 ตวัอย่าง และถัว่กนิได้ 38 ตวัอย่าง 
 

 พืชเส้นใยท่ีได้รบัการอนุรกัษ์ 

กรมวชิาการเกษตร มกีารอนุรกัษ์พืชเส้นใยในศูนย์วจิยัพืชไร่ โดยมพีันธุ์ฝ้าย 385 สาย

พันธุ์ ป่านราม ี72 สายพันธุ์ ปอควิบา 120 สายพันธุ์ ปอแก้ว 200 สายพันธุ์และปอกระเจา 160 สาย

พนัธุ ์ในปี พ.ศ. 2550 มกีารอนุรกัษ์ปอสาในสภาพไร่ 297 สายพันธุ์ เรอืนทดลอง 11 สายพันธุ์ และใน
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อาคารทรพัยากรพันธุกรรมพืชสรินิธรมกีารอนุรกัษ์ฝ้าย 330 ตัวอย่าง ปอกระเจา 49 ตัวอย่าง ปอแก้ว 

54 ตวัอย่าง และกระเจีย๊บ 35 ตวัอย่าง 
 

 พืชน้ํามนัท่ีได้รบัการอนุรกัษ์ 

กรมวชิาการเกษตร มกีารอนุรกัษ์พชืน้ํามนัในศนูย์วจิยัพชืไร่ โดยมพีนัธุง์า 390 สาย

พนัธุ ์คาํฝอย 30 สายพนัธุ ์และละหุ่ง 147 สายพนัธุ์ และในปี พ.ศ. 2550 ได้นําเขา้เชือ้พนัธุง์าจาก 

USDA 123 สายพนัธุ ์และในอาคารทรพัยากรพนัธุกรรมพชืสรินิธรมอีนุรกัษ์ดอกคาํฝอย 72 ตวัอย่าง 

และละหุง่ 66 ตวัอย่าง มหาวทิยาลยัขอนแกน่ มกีารอนุรกัษ์พนัธุง์า 310 สายพนัธุ์ 
 

 ข้าวโพดและข้าวฟ่างท่ีได้รบัการอนุรกัษ์ 

กรมวชิาการเกษตร มกีารอนุรกัษ์ข้าวโพดและข้าวฟ่างในศูนย์วจิยัพืชไร ่ โดยมพีันธุ์

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์1,036 สายพันธุ์ ข้าวโพดฝกัสด 214 สายพันธุ์ และข้าวฟ่าง 100 สายพันธุ์ และใน

อาคารทรพัยากรพนัธกุรรมพชืสรินิธรมกีารอนุรกัษ์ขา้วโพด 113 ตวัอย่าง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ มกีารอนุรกัษ์ในแปลงทดลองศูนย์วจิยัข้าวโพดข้าวฟ่าง 

อาํเภอปากชอ่ง จงัหวดัสระบุร ีโดยมพีนัธุข์า้วโพดเลี้ยงสตัว ์1,000 สายพนัธุแ์ละขา้วฟ่าง 169 สายพนัธุ ์
 

การอนุรกัษ์ในแปลงอนุรกัษ์ 

มชีนิดพันธุ์อ้อยที่ได้รบัการอนุรกัษ์ในแปลงอนุรกัษ์มากกว่า 500 สายพันธุ์ และมัน

สาํปะหลงัมากกวา่ 800 สายพนัธุท์ ีไ่ด้รบัการอนุรกัษ์ 
 

อนุรกัษ์ในสภาพปลอดเช้ือ 

มชีนิดพนัธุม์นัสาํปะหลงัมากกวา่ 600 ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการอนุรกัษ์ในสภาพปลอดเชือ้ 
 

 (3) การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชสวน 

 สถาบนัวจิยัพืชสวน กรมวชิาการเกษตร จาํนวน 11 แหง่ ศนูย์บรกิารวชิาการด้านพชืและปจัจยั

การผลติ 8 แหง่ และสถาบนัวจิยัและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 (ขอนแกน่) ได้ดําเนินการอนุรกัษ์

พนัธกุรรมพืชสวนรวมทัง้หมด 8,571 สายพนัธุ ์ได้แก่ 

 ไมผ้ลสาํคญั 8 ชนิด (เชน่ ทเุรยีน ลําไย เงาะ) จาํนวน 3,675 สายพนัธุ ์7,078 ต้น 

 ไมผ้ลอืน่ๆ 1,659 สายพนัธุ ์33,194 ต้น 

 ไมด้อกไมป้ระดบั 12 ชนิด 1,109 สายพนัธุ ์22,868 ต้น 

 พชืผกั 15 ชนิด 1,430 สายพนัธุ ์25,894 ต้น 

 พชืสวนอตุสาหกรรม มะพรา้ว กาแฟ โกโก ้9 ชนิด 698 สายพนัธุ ์36,382 ต้น 

 การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชสวนกลุ่มผลไม้สําคญั เช่น ทุเรยีน ได้มกีารรวบรวมสายพันธุ์ทุเรยีน

รวม 201 สายพันธุ์จากแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่นและสภาพถิ่นเดิม ได้แก่ จังหวัดนนทบุร ี55 พันธุ ์ 

จงัหวดันครนายก 10 พนัธุ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ 136 พนัธุ ์
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 ไมผ้ลสาํคญัอืน่ๆ ได้แก่ ลําไย 22 สายพันธุ์ ลองกองและลางสาด 7 ตัวอย่าง เงาะ 1 ตัวอย่าง    

มงัคดุ 70 ตวัอย่าง  

2.2.4 ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน 

ชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีว ิตที่ไม่เคยปรากฏในถิ่น         

ชวีภูมศิาสตร์หนึ่งมาก่อน แต่ได้ถูกนําเข้ามาหรอืมาโดยวิธใีดๆ จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดํารงชวีติอยู่และ

สามารถสบืพนัธุไ์ด้หรอืไมข่ ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของปจัจยัแวดล้อม และการปรบัตวัของชนิดพนัธุน์ัน้ 

 ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินรุกราน (Invasive Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้ว

สามารถตัง้ถิน่ฐานและมกีารแพรก่ระจายได้ในธรรมชาต ิเป็นชนิดพนัธุเ์ด่นชนิดใหม่ และเป็นชนิดพันธุ์ที่

อาจทาํใหช้นิดพนัธุท์อ้งถิน่หรอืชนิดพนัธุพ์ื้นเมอืงสูญพันธุ์ รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลาย

ทางชวีภาพและกอ่ใหเ้กดิความสญูเสยีทางสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ และสขุอนามยั 

ปจัจบุนัประเทศไทยมชีนิดพนัธุต์่างถิ่นอยู่มากกว่า 3,500 ชนิด และยังมผีู้นําชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ใหม่ๆ  เขา้มาอยู่ตลอด สว่นใหญ่นําเขา้มาเพื่อใชท้างการเกษตร การเพาะเลี้ยงเป็นสตัว์เลี้ยง ไม้ดอกไม้

ประดบั รวมทัง้ตดิมากบัยานพาหนะ การเดนิทาง การขนสง่สนิค้า และการท่องเที่ยว รวมทัง้การเข้ามา

ทางน้ําอบัเฉาของเรอื ชนิดพนัธุต์่างถิน่บางชนิดสามารถปรบัตัวดํารงชวีติได้ดีในสภาพธรรมชาติ บาง

ชนิดกลายเป็นพืชและสัตว์ที่ม ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมีบางชนิดที่สามารถตัง้ถิ่นฐานและ

แพรก่ระจายได้ดใีนธรรมชาตกิลายเป็น “ชนิดพนัธุต์่างถิน่รกุราน” สง่ผลกระทบต่อความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และกอ่ใหเ้กดิความสญูเสยีอย่างมากทางเศรษฐกจิ (รายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดล้อม ปี 

2551)  

จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ.2550 ระบุว่า ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่พบใน

ประเทศไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปี พ.ศ. 2544 มจีาํนวน 918 ชนิด รอ้ยละ 35 เป็นไม้ล้มลุก รองลงมาคอื ไม้

พุ่ม (รอ้ยละ 17) ไมต้้น (ร้อยละ 11) และไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก (ร้อยละ 10) ส่วนไม้ไผ่เป็นพันธุ์พืช

ต่างถิน่ทีพ่บน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 0.3) หลังจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ยังมกีารนําเข้าพืชต่างถิ่นเพื่อใช้

เป็นไมป้ระดบัและเพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆ เรื่อยมา คาดว่ามชีนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2544 

ไมน้่อยกวา่ 90 ชนิด  

สว่นชนิดพนัธุส์ตัวต์่างถิน่ทีถู่กนําเขา้มาในประเทศไทย พบวา่สว่นใหญ่เป็นสตัวน้ํ์าและสตัว์เลี้ยง

ที่ถูกนําเข้ามาเพื่อการค้า โดยเป็นปลา 1,500 ชนิด สตัว์สะเทนิน้ําสะเทนิบกประมาณ 50-100 ชนิด 

สตัวเ์ลื้อยคลานมากกวา่ 100 ชนิด หอยมากกวา่ 3 ชนิด กุง้หรอืปูมากกวา่ 5 ชนิด 

สาํหรบั “ชนิดพนัธุต์่างถิน่ทีร่กุราน” ในประเทศไทยม ี82 ชนิด แบ่งเป็นจลุนิทรยี์ 7 ชนิด พืช 24 

ชนิด และสตัว ์51 ชนิด แยกเป็นแมลง 35 ชนิด ปลา 7 ชนิด หอย 4 ชนิด สตัวเ์ลื้อยคลาน 2 ชนิด นก 2 

ชนิด และหนอนตวักลม 1 ชนิด (ดูตวัอย่างรายชือ่ชนิดพนัธุต์่างถิน่รกุรานในตารางที ่15) 
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ตารางที ่15 : ตวัอย่างชนิดพนัธุต์่างถิน่รกุรานทีพ่บในประเทศไทย 

 

ทีม่า : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2551, หน้า 162 

การรกุรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นการคุกคามที่ร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชวีภาพทัว่

โลก เป็นอนัดับสองรองจากการทําลาย แหล่งที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติ ชนิดพันธุ์เหล่านี้คุกคามระบบ

ธรรมชาตแิละระบบการผลติซึ่งมนัแพร่ระบาดเข้าไป ในหลายกรณีได้ทําให้เกดิการเปลี่ยนแปลงระบบ

นิเวศอย่างสิ้นเชงิ เกิดการครอบครองพื้นที่โดยชนิดพันธุ์เดียว และเกิดการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์

พื้นเมอืง ซึ่งมกัจะสง่ผลใหเ้กดิปญัหาสําคญัทางสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ สุขอนามยั และสงัคม ที่ต้องเสยี

คา่ใชจ้า่ยมหาศาลและมผีลเสยีหาย ร้ายแรงต่อเศรษฐกจิของประเทศ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานส่งผล

กระทบทัง้ต่อความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ 3 ระดบั ดงันี้ 

 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ : ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานสามารถเปลี่ยนระดับหรอืปรมิาณของ

แสง และลดปรมิาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ํา,  เปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมขีองดิน, 

เพิม่ปรมิาณน้ําไหลบนพื้นผวิ และการกดัเซาะหน้าดิน ที่สําคญัที่สุดคอื ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสามารถส่งผล 

กระทบต่อกระบวนการในระบบนิเวศ เชน่ วฏัจกัรของสารอาหาร, การถ่ายละอองเกสร, การทบัถมหรอื

เกดิชัน้ดนิขึน้มาใหม ่และการถ่ายเทพลงังาน นอกจากนี้ยังอาจมลีักษณะหรอืพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
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ภัยธรรมชาติ หรอืสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น ความถี่ , การแพร่กระจาย และความ

รนุแรง  ของไฟป่า หรอืขดัขวางกระแสน้ํา 

ผลกระทบต่อชนิดพนัธ์ุในท้องถ่ิน : ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มลีักษณะเป็นผู้รุกรานจะดํารงชวีติ

แบบแกง่แย่ง, แทนทีห่รอืบรโิภคสิง่มชีวีติในท้องถิ่นหรอือาจเป็นปรสติ หรอืพาหะนําโรค, ลดอตัราการ

เจรญิเตบิโตและการอยู่รอดของชนิดพนัธุท์อ้งถิน่หรอือาจทําให้จํานวนประชากรลดลงจนถึงขัน้สูญพันธุ ์

และอาจถอนรากถอนโคนหรอืทาํความเสยีหายแกพ่ชืในทอ้งถิน่ด้วย 

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรม : ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสามารถลดความ

หลากหลายทางพันธุกรรมลงได้ จากการสูญเสียจํานวนประชากรที่ม ีลักษณะเด่นทางพันธุกรรม       

การสูญเสยียีน และความซับซ้อนของยีน (Gene Complex) และการผสมข้ามชนิดพันธุ์หรอืสายพันธุ์

ระหวา่งชนิดพนัธุต์่างถิน่กบัชนิด พนัธุพ์ื้นเมอืง 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ : ความเสยีหายทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจะมี

การเปลี่ยนแปลงหรอืผนัแปรในวงกว้างอยู่ตลอดเวลา เช่น ในสหรฐัอเมรกิา ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายถึงประมาณปีละ 123 พันล้านเหรยีญสหรฐั และจดัว่าเป็นภัยสําคญัอนัดับสอง

รองจากการทาํลายแหล่งทีอ่ยู่อาศยั ซึ่งคกุคามชนิดพนัธุพ์ื้นเมอืงจนแทบสญูพนัธุ ์

ชนิดพนัธุต์่างถิน่ทีค่วรป้องกนั ควบคมุ และกาํจดัของประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

ทะเบียนรายการท่ี 1 : ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรกุรานแล้ว หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาใน

ประเทศไทยแล้ว และสามารถตัง้ถิ่นฐานและมกีารแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เป็นชนิดพันธุ์เด่นใน

สิง่แวดล้อมใหม่ (Dominant Species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทําให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรอืชนิดพันธุ์

พื้นเมอืงสญูพนัธุ ์รวมไปถงึสง่ผลคกุคามต่อความหลากหลายทางชวีภาพและก่อให้เกดิความสูญเสยีทาง

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ผั ก ต บ ช ว า  ( Eichhornia  crassipes)  ส า บ ห ม า

(Ageratina   adenophora)  ไมยราบยกัษ์ (Mimosa  pigra ) กระถนิยกัษ์(Leucaena  leucocephala)  
 

ทะเบียนรายการท่ี 2 : ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีมีแนวโน้มรุกราน หมายถึง (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ที่ม ีหลักฐานว่ามีการรุกรานในถิ่นอื่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วและสามารถตัง้ถิ่นฐานและมีการ

แพรก่ระจายได้ในธรรมชาต ิจากการสาํรวจและเฝ้าสงัเกตพบวา่อาจแพรร่ะบาดหากมปีจัจยัเกื้อหนุนหรอื

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ (2) ชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่

เ ค ย รุ ก ร า น ใ น อ ดี ต ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ดู แ ล ไ ด้ แ ล้ ว ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ผั ก เ ป็ ด น้ า

(Alternanthera  philoxeroides) ผั ก เ ป็ ด แ ด ง (Alternanthera  bettzickiana) ผั ก ข ม ห น า ม 

(Amaranthus  spinosus) เป็นต้น 
 

 
 

ทะเบียนรายการท่ี 3 : ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีมีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอ่ืนแต่ยงัไม่

รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมหีลักฐานว่ามีการ

รุ ก ร า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ อื่ น  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ป่ า น ศ รน า ร า ย ณ์  ( Agave  sisalana)  ป่ า น ม ะนิ ล า 

http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=189
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=185
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=200
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=197
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=209
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=208
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=208
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=208
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=228
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(Agave  americana)    

ทะเบียนรายการท่ี 4 : ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีมีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอ่ืนแต่ยงัไม่

รุกรานในประเทศไทย หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มขี้อมูลหรอืหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่

รกุรานในประเทศอืน่ ได้แก ่ชนิดพนัธุต์่างถิน่ตามทะเบยีน 100 ชนิดพนัธุต์่างถิน่ที่รุกรานรุนแรงของโลก 

ชนิดพนัธุต์่างถิ่นที่ห้ามนําเข้าตามกฎหมาย และชนิดพันธุ์ที่มขี้อมูลจากผลการศกึษาวจิยัว่าเป็นชนิด

พันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อ ื่นๆ ตัวอย่างเช่น กระถินดํา  (Acacia  mearnsii)  น้ํานมราชสีห ์

(Euphorbia  esula)  ธปูฤาษ ี(Typha  latifolia)  เป็นต้น 
 

2.2.5 ส่ิงมีชีวิตตดัแต่งพนัธุกรรม (GMOs) 

ผลกระทบจาก GMOs ต่อความหลากหลายทางชวีภาพที่มรีายงานการศกึษา เช่น ผลกระทบ

ต่อแมลงที่เป็นประโยชน์ ผลกระทบต่อจุลินทรยี์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ผลกระทบต่อการสร้าง

ปญัหาการกลายเป็นวชัพชืทีต่้านทานยากาํจดัวชัพชื (Super Weed)  ปญัหาการผสมข้ามกบัพืชท้องถิ่น 

(National Academy of Science, 2002) นอกจากนี้ ยังมผีลกระทบจากปญัหาการใช้สารเคมกีําจัด

วชัพชืมากขึน้ ซึ่งในกรณีประเทศสหรฐัอเมรกิา มกีารศกึษาพบวา่ภายหลงัการปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม

ในเชงิพาณิชย์ 8 ปี (ค.ศ. 1996-2003) พชืต้านทานแมลงศตัรพูชื (พชื Bt) ทาํให้ลดการใช้สารเคมกีําจดั

แมลงได้ 19.6 ล้านปอนด์ ในขณะทีพ่ชืต้านทานยากาํจดัวชัพชืทาํใหม้กีารใชส้ารเคมกีําจดัวชัพืชเพิ่มขึ้น 

70 ล้านปอนด์ โดยรวมจงึมกีารใชส้ารเคมกีารเกษตรเพิม่ข ึน้ 50.4 ล้านปอนด์ (Benbrook . 2003)  

นโยบายของประเทศไทยต่อเรื่อง GMOs ในปจัจุบัน คอื ไม่ยินยอมให้มกีารนําเข้าเมล็ดพันธุ ์

GMOs มาเพาะปลูกในเชงิพาณิชย์ จนกว่าจะมกีารพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ว่ามคีวามปลอดภัยทัง้ด้าน

ชวีภาพและด้านอาหาร นโยบายดังกล่าวเป็นผลมาจากมติคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศ ในการประชุมครัง้ที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2542 และได้มกีารนําเสนอมติดังกล่าวให้

คณะรฐัมนตรเีพื่อรบัทราบและกลายมาเป็นนโยบายของประเทศไทยจนถงึปจัจบุนั 

กฎหมายทีม่อียู่ในปจัจบุนัทีใ่หอ้าํนาจรฐัในการกาํหนดนโยบายดังกล่าว คอื พระราชบัญญัติกกั

พืช พ.ศ. 2507 ซึ่งได้มกีารออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกําหนดพืช ศตัรูพืช หรือ

พาหนะจากแหง่ทีก่าํหนดเป็นสิง่ต้องหา้ม ขอ้ยกเวน้ และเงือ่นไข ตามพระราชบัญญัติกกัพืช พ.ศ. 2507 

(ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2537) หา้มการนําเข้าเมล็ดพันธุ์ GMOs ตามรายการที่ประกาศเป็นสิง่ต้องห้ามไว้เป็น

จาํนวน 89 รายการ 

ในปีพ .ศ .2543 คณะอนุกรรมการนโยบายสินค้า เทคโนโลยีชีวภาพซึ่ งแต่งตั ้งข ึ้นโดย

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ได้มมีติให้เพิ่มเติมข้อยกเว้นสําหรบัข้าวโพดและถัว่

เหลอืงตดัแต่งพนัธุกรรมที่ใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสตัว์ หรอือาหารสําหรบัมนุษย์ หรอืใช้เพื่อ

การอุตสาหกรรม ว่าไม่เป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช เนื่องจากมกีารยืนยันในที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ว่าการใช้ถัว่เหลืองและข้าวโพดตัดต่อพันธุกรรมเป็นวตัถุดิบผลิตอาหารสตัว์ หรอื

อาหารสาํหรบัมนุษย์ หรอืใชเ้พื่อการอุตสาหกรรมมคีวามปลอดภัย และการผลิตข้าวโพดและถัว่เหลือง

ภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งภายหลังได้มกีารออกประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เรือ่ง กาํหนดพชืจากแหล่งทีก่าํหนดเป็นสิง่ต้องหา้ม ขอ้ยกเวน้ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ

http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=227
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=249
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=265
http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/detail.aspx?alienID=275
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กกัพชื พ.ศ. 2507 ( ประกาศวนัที ่17 ม.ีค. 2543 ) โดยใหย้กเลกิประกาศเมือ่ปี พ.ศ. 2537 และเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นดังกล่าว ดังนัน้ จึงสามารถนําเข้าข้าวโพดและถัว่เหลืองตัดแต่งพันธุกรรมมาใช้เพื่อเป็น

วตัถุดบิผลติอาหารสตัว ์หรอือาหารสาํหรบัมนุษย์ หรอืใชเ้พื่อการอตุสาหกรรมในประเทศไทยได้ 

การนําพชืตดัแต่งพนัธกุรรมเขา้มาศกึษาทดสอบความปลอดภยัในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2535 

จนถงึปจัจบุนั มจีาํนวนทัง้สิน้รวมทัง้สิน้มากกวา่ 38 รายการ เชน่ ขา้วโพด แคนตาลูป มะเขอืเทศ ฝ้าย 

ขา้วขาวดอกมะล ิ105 มะละกอ ฯลฯ เกอืบทัง้หมดถูกนําเขา้มาโดยบรษิทัเอกชนขา้มชาต ิมากที่สดุ คอื 

บ.มอนซานโต้ จาํกดั (16 รายการ) ส่วนบรษิทัรายอืน่ ๆ ตวัอย่างเชน่ บ.โนวาติส จาํกดั ( 3 รายการ) , 

บ.คาร์กลิล์ เมลด็พนัธุ ์จาํกดั ( 1 รายการ) 

ในด้านการติดฉลากสนิค้า GMOs รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อาศยัอํานาจตาม

มาตรา 5 และมาตรา 6 แหง่ พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) 

พ.ศ. 2545 เรือ่ง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรอืพันธุวศิวกรรม โดย

กาํหนดใหถ้ัว่เหลอืง และผลติภณัฑ์จากถัว่เหลอืง ขา้วโพด และผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ที่ได้จากเทคนิค

การดดัแปรพนัธกุรรม (Genetic modification) หรอืพันธุวศิวกรรม (Genetic engineering) เป็นอาหารที่

ต้องมฉีลากทัง้นี้ โดยมเีงื่อนไขว่าอาหารที่เป็นถัว่เหลือง และผลิตภัณฑ์จากถัว่เหลือง ข้าวโพด และ

ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดดังกล่าว (ตามรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยหมายเฉพาะที่ม ีสาร

พันธุกรรม (DNA) หรอืโปรตีนที่เป็นผลมาจากการดัดแปรพันธุกรรมนัน้อยู่ตัง้แต่ร้อยละ 5 ของแต่ละ

สว่นประกอบทีเ่ป็นสว่นประกอบหลัก 3 อนัดับแรก และแต่ละส่วนประกอบดังกล่าวนัน้มปีรมิาณตัง้แต่

รอ้ยละ 5 ของน้ําหนักผลติภณัฑ์ 

ในปจัจบุนั ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายเฉพาะด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ (Biosafety Law) 

เพื่อการดูแลจัดการ GMOs กฎหมายที่ม ีอยู่แม้จะมีความเกี่ยวข้องสามารถนํามาบังคับใช้ได้บ้าง 

ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ. กกัพืช 2507 เป็นต้น แต่กม็ชี่องโหว่และข้อจํากดัอยู่มาก ทัง้นี้  ที่ผ่านมามคีวาม

พยายามที่จะจดัทําร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพขึ้นหลายครัง้ เช่น การยกร่างกฎหมายว่า

ด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพในปี 2544 โดยการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาสมชัชา

คนจน การยกรา่งกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพโดยคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายว่า

ด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพทีแ่ต่งตัง้ข ึน้โดยคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ ในปี 2546 (ตามมติที ่

2/2546) ครัง้ล่าสุด ได้มกีารยกร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพขึ้น โดยการดําเนินงานของ

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มกีารจดัทําเป็นร่างเสรจ็แล้ว อยู่ระหว่าง

ตรวจพจิารณาของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

โดยสรปุ ในขณะนี้ตามนโยบายและกฎหมายทีม่อียู่ ถอืวา่ประเทศไทยยังไม่มกีารปลูกพืช (หรอื

เลี้ยงสตัว)์ ตดัแต่งพนัธกุรรมเชงิพาณิชย์ในประเทศ มแีต่การปลูกเพื่อการศกึษาวจิยั แต่ได้อนุญาตให้นํา

ข้าวโพดและถัว่เหลืองตัดแต่งพันธุกรรมเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นอาหารสตัว์และอาหาร

มนุษย์ได้ โดยประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายเฉพาะด้านความปลอดภยัทางชวีภาพ 
 

2.2.6 การค้าสตัว์ป่า 

การค้าสตัว์ป่านับเป็นภัยคุกคามที่สําคญัประการหนึ่ งต่อการลดลงของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ตลาดแหล่งใหญ่ของการค้าพืชและสัตว์ผิดกฎหมายในภาคกลางคือตลาดจตุจักรใน
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กรงุเทพมหานคร เป็นตลาดทีม่คีวามต้องการและกาํลงัซื้อของลูกค้าสูง มกีารนําพืชและสตัว์ผิดกฎหมาย

มาจากทัง้ถิน่ทีอ่ยู่อาศยัภายในประเทศและนําเขา้มาจากต่างประเทศ จากสถติกิารจบักุมการกระทําผิดใน

แต่ละปี แสดงให้เหน็ว่าในแต่ละปีมกีารนําสตัว์ป่าและพืชป่ามาลักลอบค้าขายเป็นจํานวนมาก แม้ว่า

เจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบจะได้ดําเนินการตรวจจบักมุอย่างเขม้งวดแล้วกต็าม   

จากข้อมูลสถิติจบักุ่มการกระทําผิดด้านสัตว์ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 พบว่า มกีารทําผิด

จาํนวน 269 คดี มผีู้ต้องหา 273 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2549 ถึง 2 เท่า มกีารตรวจยึดสตัว์ป่าของ

กลางมจีาํนวน 8,323 ตวั แยกเป็นสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม 646 ตัว นก 7,099 ตัว สตัว์เลื้อยคลาน 577 ตัว 

และสตัวส์ะเทนิน้ําสะเทนิบก 1 ตัว และมซีากสตัว์ของกลาง 1,027 ชิ้น ปรมิาณ 393.9 กโิลกรมั หาก

เปรียบเทียบข้อมูลข้างต้นกับสถิติในอดีตในช่วงปี พ.ศ .2536-2541 (ตารางที่ 16) จะเห็นได้ว่า

สถานการณ์ปญัหามคีวามรนุแรงขึน้อย่างมาก 

ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จากสถติกิารจบักมุดําเนินคดกีารค้าสตัว์ป่าผิดกฎหมาย (ตาราง

ที ่17) ซึ่งมกีารทาํผดิเพิม่ข ึน้เป็นจาํนวน 510 คด ีแสดงใหเ้หน็วา่ปญัหาการค้าสตัว์ป่าผิดกฎหมายยังคง

เป็นปจัจยัคกุคามสาํคญัต่อการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย 

ตารางที ่16: สถติกิารตรวจจบักุมการกระทาํผดิตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535  

ระหวา่งปี พ.ศ. 2536-2541 

ปี 

ประเภทของสตัวป่์า 

นก 

(ตวั) 

สตัวเ์ลือ้ยคลาน 

(ตวั) 

สตัวเ์ลีย้งลกู

ด้วยนม (ตวั) 

ซากของสตัวป่์า 

(ชืน้) 

2536 548 343 21 165 

2537 2,315 859 58 66 

2538 548 343 21 165 

2539 7,138 103 15 149 

2540 1,266 597 7 228 

2541 2,180 2,846 14 3 
      

     ทีม่า : ส่วนป้องกนัและปราบปรามที ่1 (ภาคกลาง) สาํนกัป้องกนัและปราบปราม กรมป่าไม ้ 

             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2541 
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ตารางที ่17: สถติคิดเีกีย่วกบัการค้าสตัวป์่าผดิกฎหมาย ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า : สรุปการรายงานสถิติคดเีกีย่วกบัการป่าไม ้ของกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุ์พชื ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 (http://www.dnp.go.th/Lawsuit/case260954.pdf) เขา้ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ.2554 

 

2.2.7 สถานการณ์ด้านนโยบายและกฎหมายเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ  

 นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ฉบบัท่ี 3 :ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกที่มกีลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ (National 

http://www.dnp.go.th/Lawsuit/case260954.pdf
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Biodiversity Strategies and Action Plans-NBSAP) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2551-2555)

3
 และนําเสนอต่อ

คณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ให้เหน็ชอบต่อกรอบการดําเนินงานความหลากหลาย

ทางชวีภาพของประเทศไทยในวงเงนิ 9,555.93 ล้านบาท มเีป้าหมายหลัก คอื การลดอตัราการสูญเสยี

ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างมนีัยสาํคญั โดยกาํหนดตวัชีว้ดัความสําเรจ็ เช่น มพีื้นที่ป่าไม้ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 33 และต้องเป็นพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 18,  จาํนวนประชากรของชนิดพันธุ์ที่ใกล้

สญูพนัธุห์รอืชนิดพนัธุเ์ฉพาะถิน่อย่างน้อย 10 ชนิด มจีาํนวนเพิ่มขึ้นและได้รบัการคุ้มครองและฟ้ืนฟูใน

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัตามธรรมชาต,ิ มกีลไก กฎระเบียบเพื่อควบคุม ดูแล กําจดัและติดตามตรวจสอบชนิด

พนัธุต์่างถิน่ทีร่กุรานความหลากหลายทางชวีภาพ, มกีลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรอืกฎหมายที่

สนับสนุนการใชป้ระโยชน์ การเขา้ถงึ และการแบ่งปนัผลประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพที่ได้รบั

การยอมรบั และนําไปใชป้ระโยชน์ได้อย่างน้อย 1 กลไก, มทีะเบยีนแหง่ชาตวิา่ด้วยความรู้ที่สบืทอดตาม

ธรรมเนียมประเพณีหรอืความรูพ้ื้นบ้านทีเ่กีย่วเนื่องกบัการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพอย่างยัง่ยนืภายในปี พ.ศ.2555 เป็นต้น 
 

 แผนปฏิบัติการปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ : ตามที่องค์การ

สหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชวีภาพ 

และได้กําหนดเป้าหมายในการลดอตัราการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพลงอย่างมนีัยสําคัญ 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของ

อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ได้รวบรวมโครงการ/กจิกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ นํามา

จดัทาํ “แผนปฏบิตักิารปีสากลแหง่ความหลากหลายทางชวีภาพ” ซึ่งมวีตัถุประสงค์ เพื่อ (1) ส่งเสรมิการ

ดําเนินงาน ตามอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (2) สร้างเสรมิความรู้และความตระหนัก

ของสาธารณชนในคุณค่าและความสําคญัของความหลากหลายทางชวีภาพต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ

มนุษย์ (3) ส่งเสรมิการใช้นวตักรรมในการลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชวีภาพ (4) เพื่อ

เผยแพรว่ธิปีฎบิตัทิ ีด่ที ีส่ดุในการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน และ 

(5) เพื่อสนับสนุนการสรา้งความสามคัคปีรองดองโดยการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพเป็นจุด

นําการจดัทาํแผนปฏบิตักิารปีสากลแหง่ความหลากหลายทางชวีภาพดังกล่าวสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

สาํหรบัปีสากลแห่งความหลากหลายทางชวีภาพของสํานักเลขาธกิารอนุสญัญาฯ และแผนปฏิบัติการ

ประเทศไทยมุง่สูเ่ป้าหมายความหลากหลายทางชวีภาพปี พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ภายใต้ “นโยบาย มาตรการ 

และแผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน พ.ศ. 2551-2555” โดยมี

แนวทางในการปฏบิตั ิคอืดําเนินงานลดการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยอย่างมี

นัยสําคญัภายในปี พ.ศ. 2553 และสร้างกระแสความสนใจให้ประเด็นการสูญพันธุ์ของสิง่มชี ีวติใน

ประเทศไทยเป็นวาระแหง่ชาต ิ 
 

                                                   
3 นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างย ัง่ยนืฉบบัที ่1 คอื ฉบบั 

พ.ศ. 2541-2545  ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2546-2550 
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 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ :ได้เริม่ให้ความสําคญักบัการอนุรกัษ์และ

การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติมากขึ้น นับตัง้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 

2535-2539) มาจนถงึฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจบุนั โดยมสีาระครอบคลุมทัง้การฟ้ืนฟู

และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืและรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพควบคู่ไปกบั

การจดัการมลพษิ การจดัการสิง่แวดล้อมเมอืง สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม รวมทัง้ เรื่องการมี

สว่นรว่มของประชาชน นับวา่แนวโน้มของการกาํหนดนโยบายเศรษฐกจิในระยะเกอืบ 20 ปีที่ผ่านมาได้

เปลี่ยนมาเน้นใหน้ํ้าหนักนโยบายและแผนด้านสิง่แวดล้อมมากขึน้  

สาํหรบัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555 -2559) ได้กาํหนดยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วข้อง คอื การ

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรพัยากรและความหลากหลายทางชวีภาพให้เพียงพอกบัการรกัษา

ระบบนิเวศและการใชป้ระโยชน์อย่างสมดุล และมกีารคุม้ครอง รกัษา และฟ้ืนฟูฐานทรพัยากร ดิน แหล่ง

น้ํา ป่าไม ้ชายฝ ัง่ทะเล แหล่งแรแ่ละความหลากหลายทางชวีภาพ โดยให้ความสําคญักบัชุมชน ให้สทิธิ

ชมุชน และการมสีว่นรว่มของท้องถิ่นในการบรหิารจดัการ การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ เพื่อคง

ความสมดุลและยัง่ยนืของระบบนิเวศ และสร้างความมัน่คงในการดํารงชวีติของประชาชน รวมทัง้ การ

พฒันาฐานการผลิตและบรกิารให้เขม้แขง็และมเีสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคน

ไทย สรา้งความมัน่คงด้านอาหารและพลังงาน รวมทัง้ยารกัษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรพัยากรและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

 สิทธิชุมชนกับความหลากหลายทางชีวภาพ : รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ให้การรบัรองและคุ้มครองสทิธปิระชาชนและชุมชนในการมี

ส่วนร่วมอนุรักษ์ การจดัการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชวีภาพ และสทิธใินการมสีว่นรว่มรกัษาคุ้มครองคุณภาพสิง่แวดล้อมตลอดจนการกําจดั

มลพษิ นอกจากนัน้รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ยังได้กําหนดให้มทีัง้การประเมนิผล

กระทบและมกีระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีก่อนที่จะดําเนินการ

โครงการที่อาจมผีลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและ

สขุภาพ อกีทัง้ยงัต้องมอีงค์กรเอกชนและสถาบันอุดมศกึษาให้ความเหน็ประกอบอกีด้วย การคุ้มครอง

สทิธขิองประชาชน ชมุชน และการกระจายอาํนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมสี่วนร่วมจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
 

 กลไกเผยแพร่แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ : สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของ

อนุสญัญาฯ ได้มีการจดัทํากลไกเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 

(clearing house mechanism - CHM) ในปี พ.ศ. 2538 ผ่านเวบ็ไซต์ http://chm-thai.onep.go.th 

และ http://bch-thai.onep.go.th ซึ่งบรรจขุอ้มลูขา่วสารความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้

และขอ้มลูการดําเนินงานตามโปรแกรมงานของอนุสญัญาฯ 

และในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชวีภาพ (Biosafety 

clearing-house -BCH) และจัดฝึกอบรมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลความ

http://bch-thai.onep.go.th/
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ปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อวางเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ และ

สถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง ในปี พ.ศ. 2551 ได้จดัการฝึกอบรมและประชุมหารอืเพื่อขอความร่วมมอื

และความสนับสนุนจากหน่วยงานสถาบันการศกึษาและหน่วยปฏิบัติการในท้องถิ่นให้ร่วมจดัทํากลไก

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชวีภาพในหน่วยงานของตน โดยร่วมกนักําหนด

รปูแบบและประเภทของขอ้มลูทีนํ่าเสนอในเวบ็เพจความหลากหลายทางชวีภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 

ได้ปรบัปรงุโครงสรา้งและจดัระเบยีบพรอ้มทัง้ปรบัเนื้อหาในเวบ็ไซต์ของกลไกเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารความหลากหลายทางชวีภาพ (CHM) และเพิ่มเติมข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพราย

จงัหวดั  
 

 ร่างพระราชบญัญติัความปลอดภยัทางชีวภาพ : ประเทศไทยได้ภาคยานุวตัิและเข้า

เป็นภาคพีิธสีารความปลอดภัยทางชวีภาพ (Biosafety Protocol) ตัง้แต่วนัที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ต่อมาสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

ความปลอดภัยทางชวีภาพของเทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่ พ.ศ. ... ซึ่งได้มกีารจดัประชุมเพื่อรบัฟงั

ความเห็นจากทุกภาคส่วน ปจัจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการพิธสีารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพ คณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาติ และคณะรฐัมนตรตีามลําดับ ทัง้นี้ก่อนการประกาศยุบ

สภาในปี พ.ศ.2554 รา่งกฎหมายฉบบันี้อยู่ในขัน้ตอนการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา 

บทบัญญัติของร่ า งพระราชบัญญัติว่าด้ วยคว ามปลอดภัยทางชีวภาพของ

เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่พ.ศ. ...ประกอบด้วย 9 หมวด 109 มาตรา โดยมขีอ้กําหนดเพื่อควบคุมดูแล

ด้านความปลอดภยัทางชวีภาพและการใช้ประโยชน์สิง่มชีวีติดัดแปลงพันธุกรรมครอบคลุมทุกขัน้ตอน 

ตัง้แต่การนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน การวจิัยในห้องปฏิบัติการและโรงเรือน การใช้ทดลอง

ภาคสนามในไร่นา การใช้ในสภาพแวดล้อมทัว่ไป รวมถึงการดูแลการเคลื่อนย้าย การเกบ็รกัษา การ

กําจดั การบรรจุหบีห่อและจําแนกระบุ การปฏิบัติกรณีฉุกเฉินและเกดิการเล็ดลอดปลดปล่อยโดยไม่

เจตนา นอกจากนี้ ยงักาํหนดการมสีว่นรว่มและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนกําหนดความรบั

ผดิและการชดใช้ความเสยีหาย และบทกําหนดโทษไว้ด้วย ทัง้นี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการใช้

ประโยชน์สิง่มชีวีติดดัแปลงพันธุกรรม ทัง้ต่อสิง่แวดล้อม ความหลากหลายทางชวีภาพ และสุขอนามยั

ของประชาชน และเป็นการดําเนินงานตามแนวทางการป้องกนัไว้ก่อน ซึ่งจะช่วยให้เกดิความปลอดภัย

ในการดําเนินกจิกรรมและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีต่ํ่าทีส่ดุ 
 

 กฎหมายด้านการเข้าถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรชีวภาพ

อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม : ประเทศไทยมกีฎหมายหลายฉบบัทีค่วบคมุการเข้าถึงทรพัยากรชวีภาพ

แต่มเีพียงฉบับเดียว คอื พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้มกีารแบ่งปนั

ผลประโยชน์ ในทางปฏิบัติการเข้าถึงทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทยเป็นไปตามข้อกําหนดทาง

กฎหมาย แต่ปญัหาสําคญั คอื มกัไม่มกีารแบ่งปนัผลประโยชน์สู่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานรฐัที่เป็น

ผู้ใหอ้นุญาต หรอืชมุชนผู้ครอบครองทรพัยากรชวีภาพเพื่อสนองต่อพนัธกรณีมาตรา 15 ของอนุสญัญาฯ 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จงึยกร่างระเบียบคณะกรรมการอนุรกัษ์
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และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาตวิา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการเข้าถึง

และได้รบัประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากรชวีภาพ พ.ศ. ... และจดัประชุม รวมทัง้จดัทําหนังสอืเวยีน

เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็จากหน่วยงานของรฐัและผู้เกีย่วขอ้ง  

รา่งระเบยีบดงักล่าว ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคญั ได้แก ่ส่วนที่ 1 กําหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึง

ทรพัยากรชวีภาพ สว่นที ่2 กาํหนดเงือ่นไข ขอ้ยกเวน้ ระยะเวลา การขยายเวลาการให้อนุญาตและการ

ทาํขอ้ตกลงการเขา้ถงึทรพัยากรชวีภาพ สว่นที ่3 กาํหนดขัน้ตอนการให้สทิธแิละประโยชน์ตอบแทนแก่

ชมุชนท้องถิ่นที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัทรพัยากรชวีภาพ และกําหนดค่าใช้จ่ายและค่าสทิธปิระโยชน์ตอบ

แทนในการเข้าถึงทรัพยากรชวีภาพนอกจากนี้  ยังมีภาคผนวกซึ่งเป็นเอกสารที่จําเป็นที่จะช่วยให้

หน่วยงานของรฐัมแีนวทางปฏบิตัใินการดําเนินงานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่11 มกราคม 2554 เหน็ชอบระเบียบคณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาติ (กอช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการ

เขา้ถึงและได้รบัประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากรชวีภาพ พ.ศ. ...ดังกล่าว และประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2554 และมผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที ่5 มนีาคม 2554 

 การป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน: ในปี พ.ศ. 2550 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมร่วมกบัคณะทํางานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้

ปรบัปรุงข้อมูลเกี่ยวกบัชนิดพันธุ์ต่างถิ่นโดยขอความร่วมมอืจากหน่วยงานของรฐั สถาบันการศกึษา 

องค์กรอสิระ ผู้ค้าสตัว์เลี้ยงและไม้ดอกไม้ประดับ โดยพบว่า ปจัจุบันมชีนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่มากกว่า 

3,500 ชนิด บางชนิดสามารถตัง้ถิน่ฐานและมกีารแพร่กระจายได้ดีในธรรมชาติ จนกลายเป็นชนิดพันธุ์

ต่างถิน่ทีร่กุรานสง่ผลคกุคามต่อความหลากหลายทางชวีภาพและก่อให้เกดิความสูญเสยีทางเศรษฐกจิ

อย่างมาก  

ดงันัน้ สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและคณะทํางานชนิดพันธุ์

ต่างถิน่จงึยกรา่ง “มาตรการป้องกนั ควบคมุ และกาํจดัชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” พร้อมทัง้จดัทํา “ทะเบียนชนิด

พนัธุต์่างถิน่ทีค่วรป้องกนั ควบคมุ และกาํจดัของประเทศไทย” ได้มกีารพิจารณาและปรบัปรุงแก้ไขร่าง

มาตรการและทะเบยีนหลายครัง้  

มาตรการป้องกนั ควบคมุ และกําจดัชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ประกอบด้วยมาตรการที่สําคญั 5 ข้อคอื

มาตรการบรหิารจดัการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มาตรการป้องกนั เฝ้าระวงั และติดตามชนิดพันธ์ต่างถิ่น 

มาตรการสนับสนุนการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มาตรการเผยแพร ่สร้างความตระหนักและ

ใหค้วามรูใ้นเรือ่งของชนิดพนัธต์่างถิน่ ทัง้นี้จะสง่ผลใหม้กีารป้องกนั ควบคมุ กาํจดั เฝ้าระวงั และติดตาม

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานทัง้ที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้

สนับสนุนการศกึษาวจิยั เผยแพร ่และใหค้วามรูเ้ร ือ่งชนิดพนัธุต์่างถิน่แกห่น่วยงานและประชาชน 
 

 การอนุรกัษ์และคุ้มครองภมิูปัญญาการแพทยแ์ผนไทย : กรมพัฒนาการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสรมิ

ภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพื่ออนุรกัษ์สตูรยาและพนัธุพ์ชืสมนุไพรโดยคุ้มครองสมุนไพร

และถิน่กาํเนิดทัง้ในและนอกพื้นที่ และได้เลือกพื้นที่เขตอนุรกัษ์ภูผากูด จงัหวดัมุกดาหารซึ่งมลีักษณะ

เป็นป่าดิบแล้งมพีื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่ เป็นพื้นที่นําร่องในการจดัทําแผนจดัการเพื่อคุ้มครองและ
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อนุรกัษ์สมนุไพร ซึ่งคณะรฐัมนตรไีด้อนุมตัแิผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรกัษ์ภูผากูด 

จงัหวดัมุกดาหาร พ.ศ. 2551-2553 เมื่อวนัที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าไม้

โดยชมุชนในรปูแบบของการจดัตัง้ป่าชมุชน เป็นอกีรูปแบบหนึ่งของการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม้

ให้คงอยู่ได้อย่างยัง่ยืนหากประชาชนในพื้นที่มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ ให้ความสําคญัและให้ความ

รว่มมอืในการปกป้องทรพัยากรป่าไม ้ 
 

 การบริหารจดัการแนวปะการงั : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ได้ดําเนินงาน

ตามแผนงานความหลากหลายทางชวีภาพในชายฝ ัง่และทะเล โดยจดัทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การการบรหิารจดัการแนวปะการงัขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 ในระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี คอื แนวปะการงั

พื้นที่ 96,000 ไร่ ได้รบัการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพโดยกลไกการมสี่วนร่วมของชุมชน การจดัการ

ตามหลกัวชิาการ รวมทัง้การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดุลและเป็นธรรม 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การบรหิารจดัการแนวปะการงั ประกอบด้วย 6 กลยุทธ ์

ได้แก ่ (1) จดัการแนวปะการงัโดยสอดคล้องกบัคุณค่าทางนิเวศวทิยาและเศรษฐกจิเพื่อให้เกดิความ

สมดุลระหวา่งกจิกรรมการใช้ประโยชน์ต่างๆ (2) ลดปญัหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการงั โดยการ

เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการบรกิารและการนําเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้ (3) สนับสนุนการมสี่วน

รว่มของประชาชนในการคุม้ครองและฟ้ืนฟูแนวปะการงั (4) ปรบัปรุง กฎ ระเบียบและองค์กร เพื่อเป็น

กรอบในการจดัการแนวปะการงัอย่างมปีระสทิธภิาพ (5) ติดตามและตรวจสอบแนวปะการงัทัว่ประเทศ

อย่างต่อเนื่อง และ (6) ศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารคุ้มครองแนวปะการงั โดยมแีผนงานรวม 19 

แผนงาน และ 96 โครงการ/กจิกรรม 
 

 การบริหารจดัการหญ้าทะเลและพะยูน :กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ได้จดัทํา

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบรหิารจดัการหญ้าทะเลและพะยูน ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยมี

เป้าหมายหลักในระยะเวลา 5 ปี คอื แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ 93,000 ไร่ได้รบัการจดัการอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยกลไกจากการมสีว่นร่วมของชุมชน มกีารจดัการตามหลักวชิาการ มกีารใช้ประโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ประกอบด้วย 6 กลยุทธ ์คอื (1) สนับสนุนการวจิยัแบบ

บูรณาการและการตดิตามเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศหญ้าทะเล (2) สง่เสรมิการรวมกลุ่มของภาคประชาชน

และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการแหล่งหญ้าทะเลใหก้บัทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) พัฒนากลไกและ

เพิ่มประสทิธภิาพในการอนุรกัษ์แหล่งหญ้าทะเลรวมถึงคุณภาพสิง่แวดล้อมบรเิวณหญ้าทะเล (4) ให้

ความรูแ้ละสรา้งความตระหนักในการอนุรกัษ์ระบบนิเวศหญ้าทะเลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (5) อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศหญ้าทะเลและทรพัยากรสตัว์น้ําในแหล่งหญ้าทะเล และ (6) สนับสนุนและส่งเสรมิอาชพี

ทดแทน 
 

2.2.8 ข้อวิเคราะห์ด้านกฎหมายของประเทศไทยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพสามารถ

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก ่กฎหมายด้านพืชและระบบนิเวศ กฎหมายด้านสตัว์ ประมงและระบบนิเวศ 
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กฎหมายด้านจุลินทรีย์และระบบนิเวศ กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปญัญาและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

กฎหมายด้านความหลากหลายทางชวีภาพ และ กฎหมายด้านเศรษฐกจิที่เกี่ยวโยงกบัการใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมรีายชือ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละกลุ่ม ดงันี้  

  (1) กฎหมายด้านพืชและระบบนิเวศ 

  -  พระราชบญัญตัปิ่าไม ้พุทธศกัราช 2484 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2532 

  -  พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

  -  พระราชบญัญตัปิ่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 

- พระราชบญัญตัสิวนป่า พ.ศ. 2535 

- พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2535 

- พระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 

- พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 

  -  พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

  - รา่งพระราชบญัญตัปิ่าชมุชน พ.ศ. .... 
 

  (2) กฎหมายด้านสตัว์ ประมงและระบบนิเวศ 

- พระราชบญัญตักิารประมง พุทธศกัราช 2490 

  -  พระราชบญัญตับิํารงุพนัธุส์ตัว ์พ.ศ. 2509 

  -  พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. 2535 

  - พระราชบญัญตัสิตัวพ์าหนะ พุทธศกัราช 2482 

- พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์พุทธศกัราช 2499 

  - พระราชบญัญตัสิาํหรบัรกัษาชา้งป่า พุทธศกัราช 2464 

  - รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุส์ตัว ์พ.ศ. .... 
   

  (3) กฎหมายด้านจุลินทรียแ์ละระบบนิเวศ 

  - พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2523 

  -  พระราชบญัญตัเิชือ้โรคและพษิจากสตัว ์พ.ศ. 2525 
 

  (4) กฎหมายด้านทรพัย์สินทางปัญญาและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

  - พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2542 

- พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 

- พระราชบญัญตัคิวามลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545 

  -  พระราชบญัญตัคิุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์พ.ศ. 2546 

- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 

- รา่งพระราชบญัญตัภิูมปิญัญาทอ้งถิน่ พ.ศ. .... 
  

  (5) กฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภยัทางชีวภาพ 

  -  รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66 และ 67 
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-  ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (ฉบบัที ่1)  พ.ศ. 2543 

- ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2548 

- ระเบยีบคณะกรรมการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิ

(กอช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการเข้าถึงและได้รบัประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากร

ชวีภาพ พ.ศ.2554 

- พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

- พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

- รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพ พ.ศ. .... 
 

  (6) กฎหมายท่ีเก่ียวโยงกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ในทางเศรษฐกิจ 

  -  พระราชบญัญตัปิุ๋ ย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

- พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 

- พระราชบญัญตักิารสง่ออกและการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซึ่งสนิคา้ พ.ศ. 2522 

- พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่และจาํหน่ายเนื้อสตัว ์พ.ศ. 2535  
 

อย่างไรกต็าม แมว้า่จะมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ

อยู่เป็นจาํนวนมาก แต่กฎหมายทีม่อียู่ มขีอ้จาํกดัและจดุออ่นในมติติ่าง ๆ จาํแนกได้ดงันี้  
 

    (1) การไม่มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพอย่าง

ครบถ้วน 

กฎหมายที่ควบคุมการเข้าถึงอาจจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คอื จํากดัการเข้าถึงโดยแยกตาม

ชนิดของทรพัยากรชวีภาพ และจาํกดัการเขา้ถงึโดยการควบคมุพื้นทีห่รอืระบบนิเวศ 

ในการศกึษากฎหมายไทยทีค่วบคมุการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ โดยแยกตามชนิดของทรพัยากร

นัน้ พบว่า พืชเป็นทรพัยากรชีวภาพที่ถูกควบคุมมากที่สุด พืชที่พบในประเทศไทยขณะนี้ล้วนแต่มี

กฎหมายจาํกดัการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทัง้สิ้น โดยมกีฎหมายควบคุมการเข้าถึงพืชทุกชนิดที่พบใน

ประเทศไทยอยู่ 2 ฉบบั คอื พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายทัง้สองนี้ได้หา้มการเกบ็ จดัหา และรวบรวมพืชและเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดที่พบใน

ประเทศ โดยได้กําหนดโทษอาญาสําหรบัผู้กระทําการดังกล่าวโดยมิได้ร ับอนุญาต นอกจากนี้ ยังมี

กฎหมายทีห่า้มการใชป้ระโยชน์บางลักษณะจากพืช เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

หา้มใชพ้ชืทกุชนิดในการปรบัปรงุพนัธุ ์ศกึษา ทดลอง หรอืวจิยัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการคา้ เป็นต้น 

จากการศกึษาไมป่รากฏวา่มกีฎหมายใดในปจัจบุนัที่ห้ามการเข้าถึงสตัว์อย่างครอบคลุมถึงสตัว์

ทกุชนิด ซึ่งแตกต่างจากพชืทีม่ ีพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 ที่ควบคุมการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากพืชทุกชนิด กฎหมายที่มอียู่จะห้ามการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสตัว์เป็นรายชนิดไป 

ตวัอย่างเชน่ พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ.2490 หา้มเขา้ไปในทีจ่บัสตัวน้ํ์า บ่อล่อสตัว์ น้ําและบ่อเลี้ยง
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สตัวน้ํ์า หรอื พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. 2535 หา้มเขา้ไปในบรเิวณและสถานที่ห้าม

ล่าสตัวป์่า หรอื พระราชบัญญัติสําหรบัรกัษาช้างป่า พ.ศ.2464 ห้ามจบัช้างป่าโดยมไิด้รบัอนุญาต จงึ

อาจสรุปได้ว่า การควบคุมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสตัว์ที่พบในประเทศไทยยังเป็นไปอย่างไม่

ทัว่ถงึ และกระจดักระจายไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่มวีตัถุประสงค์แตกต่างกนัไป สตัว์บางชนิดยังไม่มี

กฎหมายใดๆ ทีค่วบคมุการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์เลย 

ในด้านจลุนิทรยี์ จากการศกึษาปรากฏว่ายังไม่มกีฎหมายใดในปจัจุบันที่กํากบัดูแลการเข้าถึง

และใช้ประโยชน์จากจุลินทรยี์อย่างครอบคลุมทัง้ระบบ คงมเีพียง พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจาก

สตัว ์พ.ศ. 2525 เทา่นัน้ทีห่า้มผลติ ครอบครอง จาํหน่าย นําเขา้ สง่ออก หรอืนําผ่าน ซึ่งเชื้อโรคหรอืพิษ

จากสัตว์โดยมไิด้ร ับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่กฎหมายดังกล่าวกใ็ช้บังคับอย่างจํากดักับ

จุลินทรีย์บางชนิดเท่านัน้ หากเป็นจุลินทรยี์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเชื้อโรคหรอืพิษจากสตัว์ ยังคงเป็นสิง่ที่

สามารถเกบ็รวบรวมหรอืใชป้ระโยชน์ได้โดยเสรตีามกฎหมายปจัจุบัน สําหรบั พระราชบัญญัติปุ๋ ย พ.ศ. 

2518 เป็นการควบคมุใชป้ระโยชน์จลุนิทรยี์เพื่อการทาํปุ๋ ยใหไ้ด้มาตรฐานเทา่นัน้ 

สําหรับกฎหมายที่ควบคุมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โดยดูจากพื้นที่ อาจจําแนกได้เป็น 2 

ลกัษณะ คอืกฎหมายทีห่า้มเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพทัว่ราชอาณาจกัร และการห้าม

เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์เฉพาะในบางพื้นที ่

กฎหมายที่ห้ามเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทัว่ราชอาณาจักร เช่น 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 ซึ่งหา้มเกบ็ จดัหา รวบรวม ใชเ้พื่อการปรบัปรุงพันธุ์ ศกึษา 

ทดลอง หรอืวจิยัทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการค้า ไม่ว่าพืชนัน้จะมอียู่ที่ใดในราชอาณาจกัร ส่วนกฎหมายที่

หา้มเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์เฉพาะในบางพื้นที่นัน้มอียู่ด้วยกนัหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครอง

และสง่เสรมิภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ทีค่วบคมุการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

ในเขตพื้นทีท่ ีป่ระกาศเป็นเขตอนุรกัษ์ หรอื พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่ควบคุมการ

เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพทุกชนิดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรอืพระราชบัญญัติ

ป่าไม ้พ.ศ. 2484 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2532 ห้ามการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพทุก

ชนิดในเขตพื้นทีป่่า หรอื พระราชบญัญตัปิ่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 ห้ามการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากทรพัยากรชวีภาพประเภทไม ้พชื และของป่าในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ

การควบคุมในลักษณะเฉพาะบางพื้นที่นั ้นมีข้อจํากดัที่ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพทีอ่ยู่นอกเขตพื้นทีท่ ีก่าํหนดในกฎหมายได้  
 

     (2) การขาดกลไกแบ่งปันผลประโยชน์ 

ในปจัจุบันมกีฎหมายไทยเพียง 2 ฉบับเท่านัน้ ที่กําหนดมาตรการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่เกดิ

จากการใช้ทรพัยากรชวีภาพเอาไว้ ฉบับแรกคอื พระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2532 ทีบ่ญัญตัวิา่ การเกบ็หาของป่าหวงหา้ม หรอืทําอนัตรายด้วยประการใด ๆ แก่ของป่าหวงห้ามใน

ป่า หรอืการทาํไม ้ต้องได้รบัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที่ และต้องเสยีค่าภาคหลวงให้แก่รฐั และต้อง

ปฏิบัติตามข้อกําหนดของทางราชการ อย่างไรก็ตาม  ค่าภาคหลวงที่กําหนดให้จ่ายให้แก่รฐัตาม

กฎหมายนี้ มลีกัษณะเป็นเพียงค่าธรรมเนียมการใช้ทรพัยากรของรฐั แต่ไม่ใช่รูปแบบของการแบ่งปนั

ผลประโยชน์ตามหลกัการและวตัถุประสงคข์องอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 
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กลไกการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรชวีภาพตามแนวคดิใหม่ ได้ถูกกําหนด

ไวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้ผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในทางการค้าจาก

พนัธุพ์ชืพื้นเมอืงทัว่ไปและพันธุ์พืชป่า ต้องได้รบัอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องทําข้อตกลง

แบ่งปนัผลประโยชน์กบัรฐั ผลประโยชน์ทีจ่ะทาํการแบ่งปนักนันัน้ หมายถึง ผลประโยชน์ที่จะเกดิขึ้นใน

อนาคตจากการใชพ้นัธุพ์ชื 

รา่งพระราชบญัญตัปิ่าชมุชนฯ หากมผีลใช้บังคบักจ็ะเป็นกฎหมายอกีฉบับหนึ่งที่กําหนดกลไก

การแบ่งปนัผลประโยชน์เอาไว้ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้คณะกรรมการป่าชุมชนมอีํานาจ

หน้าทีใ่นการออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการจดัการป่าชมุชน การจดัการทรพัย์สนิส่วนกลางของป่าชุมชน ซึ่ง

รวมถงึอาํนาจในการออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการแบ่งปนัผลประโยชน์ด้วย  

อาจกล่าวได้วา่ กฎหมายไทยในปจัจบุนัมไิด้กาํหนดกลไกแบ่งปนัผลประโยชน์ที่มปีระสทิธภิาพ

เอาไว ้พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชืฯ กส็ามารถใชเ้ฉพาะการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัพันธุ์พืช

เทา่นัน้ สว่นการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีไ่ด้จากพนัธุส์ตัวม์กีาํหนดอยู่รา่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์สตัว ์

แต่สาํหรบัจลุนิทรยี์นัน้ยงัไมม่กีฎหมายใดกาํกบัดูแลเรือ่งการแบ่งปนัผลประโยชน์ 
 

    (3) การขาดเอกภาพในการฟ้ืนฟูและการอนุรกัษ์ถ่ิน 

กฎหมายไทยกําหนดกลไกการฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ถิ่นไว้อย่างครบถ้วนมากที่สุด หาก

เปรยีบเทยีบกบักลไกการจดัการทรพัยากรชวีภาพด้านอื่น ๆ กฎหมายหลายฉบับได้กําหนดมาตรการ

บํารุงรกัษาและการอนุรกัษ์ถิ่นไว้อย่างครอบคลุม เช่น พระราชบัญญัติการประมง พุทธศกัราช 2490 

กาํหนดวธิกีารจบัสตัวน้ํ์าเพื่อมใิห้เกดิการทําลายพันธุ์สตัว์น้ํา และกําหนดวธิที ี่ใช้ในการจบัสตัว์น้ําในที่

ต่าง ๆ เพื่อมเิป็นการทาํลายถิน่ที่อยู่ หรอื พระราชบัญญัติบํารุงพันธุ์สตัว์ พ.ศ. 2509 กําหนดให้มกีาร

เป็นการบํารุงพันธุ์โค กระบือ ปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะ โดยการคัดเลือกสัตว์ไว้ทําพันธุ์ หรือ 

พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. 2535 กาํหนดให้มกีารสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า และให้

มกีารมกีารกาํหนดเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า หรอื พระราชบญัญตัคิุม้ครองและส่งเสรมิภูมปิญัญาการแพทย์

แผนไทย พ.ศ. 2542 กาํหนดให้มกีารจดัทําแผนปฏิบัติการเรยีกว่า "แผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร 

โดยเอกชนอาจขอรบัความช่วยเหลือในการอนุรกัษ์ที่ดินที่เป็นแหล่งกําเนิดสมุนไพร นอกจากนี้ ยังมี

มาตรการระงบับรรเทาอนัตรายหรอืความเสยีหายอาจเกดิแก่สมุนไพร ห้ามครอบครอง ปลูกสร้าง ตัด 

โคน่ แผ้วถาง เผา หรอืทาํลายต้นไม ้ความหลากลายทางชวีภาพ และระบบนิเวศ หรอื พระราชบัญญัติ

อทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 รือ้ถอนปลูกสรา้งหรอืสิง่อื่นใดในอุทยานแห่งชาติที่ผิดไปจากสภาพเดิมได้ 

หรอืทาํใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิได้ หา้มทําการใด ๆ ที่จะก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืเสื่อมโทรมต่อพื้นที่

และทรพัยากรในเขตอทุยานแหง่ชาต ิเป็นต้น 

ปญัหาหลกัสําคญัอาจเกดิขึ้น ในการบํารุงรกัษาและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 

คอื ปญัหาเกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียู่มากมายและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง

จาํเป็นต้องมคีวามเป็นเอกภาพในการกาํหนดนโยบาย และการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 

     (4)  การขาดมาตรการด้านความปลอดภยัทางชีวภาพ 

พระราชบัญญัติกกัพืช พ.ศ.2507 เป็นมาตรการทางกฎหมายเดียวในปจัจุบัน ที่ใช้ควบคุม

โดยตรงต่อการนําเข้าพืชตัดแต่งพันธุกรรมรวมทัง้กําหนดให้ทําลายศตัรูพืชที่อาจก่อความเสยีหายต่อ
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สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศ กฎหมายนี้ควบคุมการนําพืชต่างถิ่นเข้ามาในประเทศ ด้วยการประกาศให้

เป็นสิง่ต้องหา้ม ซึ่งในปี พ.ศ. 2537 ได้มกีารประกาศใหพ้ชืทีม่กีารตัดต่อสารพันธุกรรม 40 รายการเป็น

พืชต้องห้ามนําเข้า ยกเว้นจะได้รับอนุญาตให้นําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย กฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ม ี

เจตนารมณ์ในการควบคมุพชืตดัแต่งพนัธกุรรมเป็นการเฉพาะ แต่ได้นํามาใชค้วบคมุการนําเข้าเนื่องจาก

ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายทีจ่ะควบคุมการนําเข้าสนิค้าที่เกดิจากสิง่มชีวีติตัดแต่งพันธุกรรมโดยตรง 

นอกจากนี้ กฎหมายนี้กไ็มใ่ชก้บัพชืทีเ่ปลี่ยนสภาพไปแล้ว เชน่ แป้งขา้วโพด และรําข้าว เป็นต้น ซึ่งอาจ

ต้องไปอาศยักฎหมายอืน่เชน่ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจกัรซึ่ง

สนิคา้ พ.ศ. 2522 ทีใ่หอ้าํนาจเจา้หน้าทีท่ ีจ่ะประกาศให้สนิค้าเป็นสนิค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรอืใน

การนําเขา้ หรอืต้องขออนุญาตในการสง่ออกหรอืในการนําเขา้ 

นอกจากนี้ หากพืชตัดต่อสารพันธุกรรมที่นําเข้าไม่ใช่พืชใน 40 รายการที่มกีารประกาศ การ

นําเขา้กไ็มอ่ยู่ในบงัคบัของกฎหมาย และสามารถกระทําได้โดยเสร ีในกรณีที่มกีารลักลอบนําเข้า และมี

ผู้นําพชืไปใชห้รอืเพาะปลูกอย่างแพรห่ลาย ดังเช่นกรณีที่มกีารอ้างถึงฝ้ายบีท ีกฎหมายกกัพืชกไ็ม่อาจ

แก้ไขเยียวยาได้ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ เอาผิดกับผู้นําเข้าเท่านั ้น ไม่ใช้บังคบักับผู้จําหน่ายหรือ

เพาะปลูก 

เนื่ องจากไม่ได้ ม ีเ จตนารมณ์สําหรับการควบคุมสิ่งมีชีว ิตตัดแต่งพันธุกรรม การใช้

พระราชบัญญัติกกัพืช จงึมชี่องว่างช่องโหว่หลายประการ กล่าวคอื กฎหมายนี้ใช้กบัพืชเท่านัน้ ไม่

รวมถงึสตัวแ์ละจลุนิทรยี์ อย่างไรกด็ ีมกีฎหมายอืน่ทีอ่าจนํามาใช้ร่วมกนัเพื่อป้องกนัความปลอดภัยทาง

ชวีภาพได้ในบางกรณี เช่น พระราชบัญญัติการประมง พุทธศกัราช 2490 สามารถใช้ห้ามครอบครอง

สตัวน้ํ์าบางชนิดทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อสตัว์น้ําอื่น มนุษย์ หรอืสภาพแวดล้อม หรอืพระราชบัญญัติ

ตามช้าง พุทธศกัราช 2451 ห้ามพาช้างเข้ามาในราชอาณาจกัร หรอื พระราชบัญญัติบํารุงพันธุ์สตัว ์

พ.ศ. 2509 กําหนดให้ทําการตอนสตัว์ที่มลีักษณะเลวให้สูญพันธุ์ หรอืพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 

2523 กาํหนดใหก้กัหรอืคมุพาหะหรอืผู้สมัผสัโรค ป้องกนั กาํจดัสตัว์ แมลง ตัวอ่อนของแมลงสาเหตุโรค 

ห้ามนําเข้าพาหะของโรค หรอืพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. 2525 ควบคุม การมอียู่ 

ผลติ ครอบครอง จาํหน่าย จาํหน่าย นําเขา้ สง่ออก นําผ่านหรอืทาํลายซึ่งเชือ้โรค หรอืพษิจากสตัว ์

นอกจากนี้ ประเทศยังมกีลไกในการป้องกนัความปลอดภัยทางชวีภาพที่ใช้เฉพาะพื้นที่ เช่น 

พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 ทีห่า้มบุคคลทาํการใด ๆ ที่เป็นอนัตรายแก่สตัว์ การนําหรอื

ปล่อยปศุสัตว์ นําสัตว์เลี้ยงหรอืสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หรอื พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อํานาจประกาศให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อย

สตัว ์และใหอ้าํนาจเจา้พนักงานท้องถิ่น ที่จะกกัสตัว์ที่พบในที่หรอืทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของ 

และยังมมีาตรการคุ้มครองความปลอดภัยทางชวีภาพโดยอ้อม เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ. 2542 ที่ห้ามจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ม ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

กาํหนดใหม้กีารประเมนิพนัธุพ์ชืทีเ่กดิจากการตดัต่อสารพันธุกรรม ก่อนอนุญาตให้จดทะเบียนคุ้มครอง

พนัธุพ์ชืใหม ่

โดยสรปุ กฎหมายทีเ่กีย่วโยงกบัด้านความปลอดภัยทางชวีภาพของไทยมอียู่หลายฉบับ แต่ละ

ฉบบักม็เีจตนารมณ์ที่แตกต่างกนัไป และใช้ได้กบัการควบคุมเฉพาะเรื่องหรอืเฉพาะเขตพื้นที่ รวมทัง้

การดูแลกก็ระทาํโดยหลายหน่วยงาน จงึทาํใหก้ารป้องกนัปญัหานี้เป็นไปอย่างขาดเอกภาพ เพื่อให้การ
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ป้องกนัรกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพเป็นไปอย่างรดักมุมปีระสทิธภิาพ ทนัต่อความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยชีวีภาพทีม่พีฒันาการอย่างรวดเรว็ การรกัษาความปลอดภัยทางชวีภาพจงึควรกระทําในทุก

ระดบั โดยต้องมมีาตรการควบคุมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การควบคุมการทดสอบภาคสนาม 

เพื่อป้องกนัไมใ่หว้ตัถุทางชวีภาพทีใ่ชใ้นการทดลองหลุดรอดไปสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ไปจนถึงการ

ควบคมุความปลอดภยัด้านอาหาร และสิง่แวดล้อม โดยกาํหนดไวใ้นกฎหมายฉบับเดียวกนั ซึ่งขณะนี้ได้

มกีารจดัทาํเป็นรา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางชวีภาพ พ.ศ. .... ข ึน้แล้ว ประเด็นสําคญัในขณะนี้ 

คอื การพจิารณาเนื้อหารา่งกฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพให้มคีวามเหมาะสม มจีุดอ่อนหรอืช่อง

โหวน้่อยทีส่ดุ และสามารถนําไปบงัคบัใชไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

     (5) การขาดหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีดูแล อนุญาตและทาํสญัญาแบ่งปันผลประโยชน์ 

กฎหมายไมไ่ด้กาํหนดอาํนาจของหน่วยงานทีท่าํหน้าทีอ่นุญาต และดูแลทรพัยากรชวีภาพอย่าง

เป็นเอกภาพ มหีลายหน่วยงานทีท่าํหน้าทีดู่แลและบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัต่าง ๆ ทาํให้เกดิปญัหาในการ

บรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ภายใต้แผนปฏิบัติการตามวาระที่ 21 และหลักการในอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชวีภาพและสนธสิญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยทรพัยากรพนัธกุรรมพชืเพื่ออาหารและการเกษตร รฐัต้อง

กาํหนดเงือ่นไขทีเ่อือ้อาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึทรพัยากรชวีภาพ โดยการเข้าถึงนัน้จะต้องตัง้อยู่

บนหลกั “การใหค้วามเหน็ชอบทีไ่ด้มกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า” “ขอ้กาํหนดทีเ่หน็ชอบร่วมกนั” และ “การ

แบ่งปนัผลประโยชน์” ซึ่งได้กาํหนดขึน้เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารเขา้ถงึทรพัยากรชวีภาพอย่างเปิดเผย และอยู่

ภายใต้กฎระเบยีบของรฐั โดยใหม้กีารเจรจาต่อรองกนัระหว่างเจ้าของทรพัยากรและผู้ที่ต้องการเข้าถึง 

ผลของการเจรจาต่อรองจะนําไปสูก่ารทาํสญัญาแบ่งปนัผลประโยชน์ในทีส่ดุ 

การบรหิารจดัการภายใต้โครงสร้างกฎหมายและองค์กรที่เป็นอยู่ในปจัจุบัน ยังไม่เอื้อต่อการ

ปฏบิตัหิลกัการต่าง ๆ ทีก่ล่าวขา้งต้น เชน่ หลกัการให้ความเหน็ชอบที่ได้มกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

ถูกกาํหนดไว ้กเ็พื่อเปิดโอกาสใหเ้จา้ของทรพัยากรได้รบัการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงความประสงค์ในการ

เข้าถึงทรพัยากรของตน โดยการแจ้งให้ทราบและการให้ความเหน็ชอบจะต้องกระทําก่อนการเข้าถึง 

หลกัการนี้มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะป้องกนัการลักลอบฉกฉวยเอาทรพัยากรไปใช้โดยปราศจากความยินยอม

ของเจ้าของ แต่ปญัหาของประเทศไทย คือ ยังขาดกฎหมายในการกํากับดูแลการเข้าถึง การใช้

ประโยชน์ และการแบ่งปนัผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรชวีภาพอย่างเป็นระบบและมเีอกภาพ ทําให้

เกดิปญัหาในการบรหิารจดัการ เชน่ การแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าจะต้องกระทาํต่อหน่วยงานใด และใครจะมี

อาํนาจในการเจรจาต่อรอง เพื่อทาํสญัญาแบ่งปนัผลประโยชน์กบัผู้ทีต่้องการใช้ทรพัยากร เป็นต้น แม้ว่า

จะมกีารจดัทําระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ พ.ศ. 2543 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปญัหาดังกล่าว แต่ยังมขี้อจํากดัในการ

ปฏบิตัิอกีมาก เนื่องจากมกีฎหมายระดับพระราชบัญญัติจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้อํานาจอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่ม ีอํานาจตาม

กฎหมาย ในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และการแบ่งปนั

ผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรชวีภาพ โดยขาดการมองภาพรวมอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ 
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นอกจากนี้ กรอบกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรชวีภาพที่มอียู่นัน้ โดยส่วนใหญ่

มุง่ใหค้วามสาํคญัแกบ่ทบาทหน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐั และมุง่เน้นเฉพาะตัวทรพัยากรชวีภาพ แต่กรอบคดิ

สากลในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนจากทรพัยากรชวีภาพ

ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ให้ความสําคญัต่อบทบาทของชุมชนพื้นเมืองซึ่งมีความใกล้ชดิและมกีาร

ดํารงชวีติและวถิวีฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้ให้ความสําคญัต่อการคง

อยู่และคณุภาพของระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งอาศยัของทรพัยากรชวีติ เนื่องจากการทําลายความสมดุล

ของระบบนิเวศจะเป็นการทําลายทรพัยากรชวีภาพหลากหลายชนิดทางอ้อม ความใกล้ชดิของชุมชน

พื้นเมอืงกบัทรพัยากรชวีภาพ ทาํใหช้มุชนพื้นเมอืงมศีกัยภาพในการปกป้องระบบนิเวศได้ เป็นการเสรมิ

การทาํงานของเจา้หน้าทีร่ฐั กฎหมายไทยจงึควรเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องต่อแนวความคดิที่เปลี่ยนไป

ดงักล่าว 
 

     (6) ความไม่ครอบคลุมและข้อจาํกดักฎหมายด้านคุ้มครองภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

กฎหมายหลักของประเทศไทยที่มอียู่ในปจัจุบันที่เกี่ยวกบัการคุ้มครองภูมปิญัญาท้องถิ่นและ

ศลิปวฒันธรรมพื้นบ้าน มอียู่อย่างน้อย 3 ฉบบั คอื พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ 

และพพิธิภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภูมปิญัญาการแพทย์แผน

ไทย พ.ศ. 2542 และ พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  

กฎหมายคุม้ครองพนัธุ์พืชและกฎหมายคุ้มครองและส่งเสรมิภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย ให้

ความคุ้มครองต่อภูมิปญัญาด้านการแพทย์ของไทย สิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชน และภูมิปญัญาที่

เกีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากพนัธุพ์ชื  จนถงึในขณะนี้ยงัไม่เป็นที่ชดัเจนว่าประสทิธผิลในการบังคบั

ใช้กฎหมายทัง้สองฉบับจะมีมากน้อยเพียงใด เนื่องจากยังไม่ได้มกีารบังคบัใช้กฎหมายอย่างเต็มที ่

สําหรับการคุ้มครองภูมิปญัญาท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ ยังขาดกฎหมายเฉพาะอยู่อ ีกมาก แม้ว่าใน

รฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 จะได้ใหก้ารรบัรองหลกัการไวแ้ล้วตามมาตรา 66 

สว่นกฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาทีม่อียู่ในปจัจบุนั เช่น สทิธบิัตร ลิขสทิธิ ์ความลับทางการค้า 

สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ เป็นต้น มโีอกาสที่จะนํามาใช้คุ้มครองปกป้องภูมปิญัญาท้องถิ่นของไทยได้ใน

หลายกรณี แต่มเีง ือ่นไขและอุปสรรคสําคญัหลายประการ สรุปปญัหาและข้อจํากดัของการคุ้มครองภูมิ

ปญัญาท้องถิ่นและศลิปวฒันธรรมพื้นบ้านภายใต้กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา ได้ดังนี้ (จกัรกฤษณ์ 

ควรพจน์, 2554)  

1) ปรชัญาของกฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา คอื การคุ้มครองผลิตผลทางความคดิของมนุษย์ที่

เป็นสิ่งใหม่ สิ่งที่ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่แล้วหรอืเป็นการค้นพบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสําคญัของภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่จงึไมอ่าจได้รบัการคุม้ครอง 

2) กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญารูปแบบต่างๆ มุ่งให้สทิธิแก่ปจัเจกบุคคล ซึ่งแตกต่างจาก

แนวคดิการคุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ซึ่งเป็นสทิธหิรอืสมบตัริว่มของชมุชน 

3) กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญาให้สิทธิเด็ดขาดแต่ผู้ทรงสทิธิในระยะเวลาช่วงหนึ่ ง เมื่อ

หมดอายุคุ้มครองก็จะกลายเป็นสมบัติสาธารณะ หลักการนี้ขดักบัวตัถุประสงค์ของการคุ้มครองภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ ซึ่งไมไ่ด้มุง่หมายเรือ่งสิง่ตอบแทนหรอืรางวลั แต่เน้นให้มกีารใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่นอย่าง

เคารพ รบัรูถ้งึสทิธขิองชมุชน โดยไมจ่าํกดัระยะเวลา 
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4) กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบัน อาจเป็นเครื่องมอืช่วยส่งเสรมิการฉกฉวย

เอาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของประเทศกาํลงัพฒันาไปใชป้ระโยชน์โดยมชิอบ และไมเ่ป็นธรรม 
 

3. แนวโน้มสถานการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต 

ในอดตีประเทศไทยมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู แต่ในปจัจบุนัพบว่าความหลากหลายทาง

ชวีภาพลดลง และมคีวามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิง่มชีวีติหลายชนิดเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขาดการ

จดัการที่เหมาะสม และการทําลายระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศยัของทรพัยากรชวีภาพ เช่น การบุกรุก

ทาํลายป่า ไฟป่า การบุกรกุพื้นทีป่่าชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยงชายฝ ัง่ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศ และจาํนวนสตัวแ์ละพชืหลายชนิดลดลงอย่างรวดเรว็ สิง่มชีวีติบางชนิดสูญพันธุ์ไป และอกีหลาย

ชนิดกาํลงัอยู่ในภาวะเสีย่งต่อการสญูพนัธุห์รอือยู่ในภาวะถูกคกุคาม  

จากรายงาน Global Environment Outlook 4 (2007, pp.167-177) ได้วเิคราะห์ถึง ปจัจยัที่

สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นแรงกดดนัต่อความหลากหลายทางชวีภาพในอนาคต ดงันี้ 

การเกษตรนับเป็นปจัจยัสาํคญัมากที่สุดที่ส่งผลต่อการลดลง การสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

วถิกีารผลิตทางการเกษตรหลังยุคการปฏิวตัิเขยีวและกระแสโลกาภิวตัน์ที่เน้นการปลูกพืชเชงิเดี่ยวที่

ตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทัง้นโยบายการเกษตรที่ไม่เหมาะสมเป็นปจัจยัที่นําไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงของแหล่งทีอ่ยู่ของสิง่มชีวีติ การสูญเสยีชนิดสิง่มชีวีติและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 

มสีตัว์เพียง 14 สปีชสี์ที่ถูกใช้ในการผลิตด้านปศุสตัว์ถึงร้อยละ 90 ของการผลิตทัง้หมด และมพีืช

การเกษตรสาํคญัเพยีง 30 ชนิด ทีถู่กใชเ้พื่อตอบสนองความต้องการอาหารของประชากรโลก  
 

การพฒันาและการใชพ้ลงังานทีเ่พิม่ข ึน้ เป็นปจัจยัเรง่ทีท่าํให้เกดิความสูญเสยีความหลากหลาย

ทางชวีภาพในอตัราสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอตัราการใช้พลังงานต่อหวัประชากรในประเทศที่พัฒนา

แล้ว คาดการณ์ว่าความต้องการพลังงานจะสูงขึ้นอย่างน้อย 53 % ภายในปี ค.ศ.2030 โดยมกีารใช้

พลงังานจากชวีมวลและของเสยีในสดัสว่นประมาณ 10% ของความต้องการพลงังานทัง้หมด  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นปจัจยัเรง่การเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ทัง้ในแงก่ารกระจายตวัของสิง่มชีวีติ การเปลี่ยนแปลงในด้านความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเปลี่ยน

ย้ายไปสูข่ ัว้โลกและพื้นทีล่ะตจิดูสงูขึน้ มสีตัว์สะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกบางชนิดที่เกดิการสูญพันธุ์ และมงีาน

ศกึษาทีป่ระเมนิวา่ประมาณ 15-37% ของสิง่มชีวีติประจําถิ่นที่อาจสูญพันธุ์ไปในปี ค.ศ.2050 เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อความหลากหลายทางชวีภาพที่มกีารศกึษาไว้มี

หลายด้ าน  ได้แก่ ผลต่อการสูญพันธุ์ ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงการกระจายตัวของสิ่งมีชีว ิต                

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของสิง่มชีวีติ และการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรสิง่มชีวีติ  

การเพิม่ข ึน้ของจาํนวนประชากรโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมจีํานวนถึง 8 พันล้านคนในปี ค.ศ.2025 กเ็ป็น

แรงกดดนัต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 

ป่าเขตร้อนเป็นระบบนิเวศบนบกที่ได้ร ับผลกระทบจากกจิกรรมของมนุษย์อย่างมาก มีการ

เปลี่ยนพื้นทีแ่หล่งอาศยัของสิง่มชีวีติเพื่อขยายพื้นที่การเกษตร รวมทัง้ขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน ทํา

ให้ระบบนิเวศถูกตัดขาด แยกเป็นพื้นที่ย่อยๆ กระจดักระจาย ทําให้เกดิปญัหาการลดลงของจํานวน

ประชากรสิง่มชีวีติในพื้นที ่
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การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพยังคงเกดิต่อเนื่อง เพราะนโยบายและระบบเศรษฐกจิ

ในปจัจบุนัไมไ่ด้สะทอ้นถงึคณุคา่ของความหลากหลายทางชวีภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ไม่มกีาร

ปฏบิตัติามนโยบายที่กําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การประเมนิคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพตํ่ากว่า

ความเป็นจรงิ การอดุหนุนภาคเกษตรทีม่ผีลทําลายความหลากหลายทางชวีภาพ (เช่น การอุดหนุนใช้

สารเคมกีารเกษตร) ความล้มเหลวในการรวมต้นทุนการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพในต้นทุน

ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ดงันัน้ ต้องแกไ้ขปญัหาความล้มเหลวของนโยบายและระบบตลาด 

ข้อวิเคราะห์ในรายงาน Global Environment Outlook 4 (2007) สอดคล้องกบัการศึกษา

คาดการณ์ในอนาคตตามทีร่ะบุไว้ในรายงาน Global Biodiversity Outlook 3 (2010) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะ

มกีารสูญพันธุ์ของสิ่งมชี ีว ิตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูง รวมทัง้การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตลอดช่วง

ศตวรรษนี้ ซึ่งเกีย่วโยงกบัลดลงของการบรกิารของระบบนิเวศทีม่คีวามสาํคญัต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

ตวัอย่างเชน่ ป่าเขตรอ้นยงัคงถูกทาํลายเพื่อขยายพื้นทีเ่กษตรและการผลติพชืพลงังาน การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษ การสร้างเขื่อน เป็นปจัจยักดดันต่อความหลากหลายทาง

ชวีภาพในระบบนิเวศน้ําจดื นอกจากนี้ ปญัหาการทําประมงเกนิศกัยภาพยังคงเป็นปจัจยัทําลายระบบ

นิเวศทางทะเล และเป็นสาเหตุการล่มสลายของประชากรปลา ซึ่งนําไปสูป่ญัหาทางการประมง  

การเปลี่ยนแปลงในด้านความอุดมสมบูรณ์และการแพร่กระจายของสิง่มชีวีติอาจมผีลกระทบ

อย่างมากต่อสงัคมมนุษย์ คาดการณ์ว่าในปลายศตวรรษที่ 21 การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของ

สิง่มชีวีติและชนิดพชืพรรณจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยจะ

เคลื่อนไปสูข่ ัว้โลกมากขึน้ในชว่งระยะหลายรอ้ยถงึพนักโิลเมตร 

ปญัหาการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพและปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็น

ปญัหาทา้ทาย เป็นปญัหาทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัและมคีวามสําคญัในระดับสูงเหมอืนกนั ไม่สามารถมอง

ปญัหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพแยกออกจากปญัหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมถึงปญัหาความยากจน และปญัหาด้านสุขภาพ ต้องมีการเปลี่ยนทศันคติและการ

จดัลําดบัความสาํคญัของการแกไ้ขปญัหาการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพของผู้กําหนดนโยบาย 

และต้องใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหา รวมทัง้ภาคเอกชน (Global Environment Outlook 

4, 2007)  

ในรายงาน Global Environment Outlook 4 วเิคราะห์ว่าความสูญเสยีความหลากหลายทาง

ชวีภาพยงัคงเกดิอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคุณค่า (Value) ของความหลากหลายทางชวีภาพยังไม่ได้ถูก

ยอมรบัหรอืตระหนักอย่างเพยีงพอโดยภาคการเมอืงและในระบบตลาด  
 

สําหรับในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (เอกสาร “นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน พ.ศ. 2551-2554”) วเิคราะห์ว่าสาเหตุสําคญัที่ทําให้ความ

หลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง คอื  

(1) การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชวีภาพเกนิศกัยภาพของระบบนิเวศ เช่น การตัดไม้ทําลายป่า 

การขดุ/ถมคลอง บงึ แมน้ํ่า ฯลฯ 

(2) การคา้ชนิดพันธุ์พืชและสตัว์ เช่น การลักลอบตัดไม้ที่มคี่าทางเศรษฐกจิ การดักจบัและส่ง

ขายเสอืโครง่ การล่าสตัวป์่า  
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(3) การเปลี่ยนแปลงแหล่งทีอ่ยู่อาศยัตามธรรมชาต ิเชน่ การทาํลายเปลี่ยนป่าชายเลนเป็นพื้นที่

เลี้ยงกุง้ เปลี่ยนป่าพรเุป็นพื้นทีป่ลูกพชืไรพ่ชืสวน ป่าดบิชืน้เป็นเกบ็น้ําหรอืเขื่อนผลิตไฟฟ้า ป่าชายหาด

เป็นทีพ่กัตากอากาศ ทุง่น้ําจดืเป็นเมอืง ฯลฯ ซึ่งเป็นการคุกคามต่อความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง

รนุแรง 

(4) การแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งมผีลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และ

สิง่แวดล้อม 

(5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ่งจะมผีลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพใน

อนาคต ทัง้ในด้านการแพรก่ระจายของชนิดพนัธุ ์เพิ่มอตัราการสูญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของ

การสบืพนัธุ ์และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของฤดูกาลเตบิโตของพชื 

 จากการศกึษาทบทวนเอกสารและรายงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผู้ศกึษาวเิคราะห์สรปุวา่แนวโน้ม

สถานการณ์ด้านความหลากหลายทางชวีภาพในอกี 4 ปีขา้งหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัสาํคญั 3 

ประการ คอื (1) เรือ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (2) เรือ่งปญัหาโจรสลดัชวีภาพ 

และ (3) เรือ่งการจดัทาํความตกลงการคา้เสร ี(4) การเขา้ถงึและการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (5) ชมุชนทอ้งถิน่กบัการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

3.1.  ความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลกมแีนวโน้มจะสง่ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ

ของประเทศไทยทัง้ใน 3 ระดบั คอื ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิดสิง่มชีวีติ 

และความหลากหลายทางพนัธกุรรม 

IPCC ได้จดัทาํรายงานประเมนิสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกฉบับที่ 4 

(AR 4) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007 รายงานดังกล่าวได้สรุปว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมทิี่เป็นผลมาจาก

กจิกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบที่ชัดเจนต่อระบบทางกายภาพและชีวภาพของโลก และระบบทาง

ธรรมชาต ิ(Natural systems) ในทกุทวปี มหาสมทุรบางแหง่ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศในภูมภิาคและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูม ิ ในกรณีที่อุณหภูมขิองน้ําทะเลสูงขึ้น 1-3 องศา

เซลเซยีส จะทาํใหแ้นวปะการงัมคีวามเสีย่งต่อการตายเนื่องจากปรากฏการณ์ฟอกขาว นอกจากนี้ พื้นที่

ชายฝ ัง่มคีวามเสีย่งในการได้รบัผลกระทบสูงเพราะระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝ ัง่ เช่น ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นต้น ประชาชน

จาํนวนหลายล้านคนในแถบทีร่าบลุ่มแม่น้ําในทวปีเอเชยีและแอฟรกิาและในหมู่เกาะขนาดเล็กมคีวาม

เสีย่งทีจ่ะได้รบัผลเสยีหายอย่างมากจากภยัน้ําทว่มอนัเนื่องมาจากระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ทัง้นี้เพราะ

เขตทีร่าบลุ่มเป็นบรเิวณทีม่ปีระชากรหนาแน่นและมคีวามพรอ้มในการปรบัตวัตํ่า โดยเฉพาะในที่ราบลุ่ม

แมน้ํ่าของทวปีเอเชยีซึ่งตกอยู่บนเสน้ทางของพายุไต้ฝุ่นที่มแีนวโน้มจะทวคีวามรุนแรงและเกดิบ่อยครัง้

ข ึน้ สาํหรบัทรพัยากรน้ํามแีนวโน้มวา่จะมปีรมิาณเพิ่มขึ้นในเขตร้อนชื้นที่มคีวามชื้นมากพออยู่แล้วและ

บรเิวณเส้นละติจูดสูงทางซีกโลกเหนือ แต่จะลดน้อยลงในบรเิวณที่แห้งแล้งอยู่เดิม สําหรบัด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพ พบวา่ ชนิดพนัธุจ์าํนวน 20-30% จะสญูพนัธุห์ากอณุหภูมเิฉลี่ยของโลกเพิม่สงู 
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กวา่ 1.5 - 2.5 องศาเซลเซยีส ภาคเกษตรกรรมในเขตละติจูดตํ่าจะได้รบัผลกระทบเนื่องจากอุณหภูมทิี่

สงูข ึน้จะทาํใหผ้ลผลติลดน้อยลงและสง่ผลต่อความมัน่คงทางด้านอาหาร ส่วนในเขตละติจูดสูงนัน้พบว่า

พชืบางชนิดพนัธุจ์ะใหผ้ลผลติทีเ่พิม่ข ึน้  

สาํหรบัประเทศไทยได้มกีารศกึษาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ในอนาคตโดยใชส้มมตฐิานในกรณีทีม่นุษย์ยงัคงดําเนินกจิกรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

ยงัคงดํารงชวีติโดยไมไ่ด้ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเพื่อรว่มกนัลดหรอืควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ผล

การศกึษาพบวา่ประเทศไทยมแีนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศดงันี้ (SEA START, 2008)  

 อณุหภูมเิฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิม่ข ึน้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมเิฉลี่ยในทุกภาค

จะเพิม่ข ึน้ประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0 องศาเซลเซียส 

ในชว่งปี พ.ศ. 2593-2602 และจะเพิม่ข ึน้ถงึ 4 องศาเซลเซยีสโดยประมาณในชว่งปี พ.ศ. 2623-2632  

 จาํนวนวนัทีม่อีากาศรอ้น (วนัทีม่อีณุหภูมมิากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องในทุกภูมภิาค เช่นจากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคยมวีันที่อากาศร้อน

ประมาณ 38% โดยเฉลี่ยต่อปี กจ็ะเพิ่มขึ้นเป็น 47% ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มเป็น 57% 

ในชว่งปี พ.ศ. 2593-2602 และเพิม่เป็น 71% ในชว่งปี พ.ศ. 2623-2632  

 จาํนวนวนัทีม่อีากาศเยน็ (วนัทีม่อีณุหภูมติ่าวา่ 15 องศาเซลเซียส) มแีนวโน้มที่จะลดลงเช่นกนั 

จากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคยมวีนัที่อากาศเย็นประมาณ 3% โดยเฉลี่ยต่อปี จะ

ลดลงเป็น 2% ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 ลดลงเป็น 1% ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และลดลง

เป็น 0.03% ในชว่งปี พ.ศ. 2623-2632  

 จํานวนวนัที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี (มม./ปี) จะ

เพิม่ข ึน้ ซึ่งทาํใหแ้นวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี (มม./วนั) เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า

ฝนจะตกหนักขึน้แต่จาํนวนวนัทีฝ่นตกจะลดลง  

 อุณหภูมบินพื้นผิวน้ําทะเลที่อุ่นขึ้นอาจเป็นปจัจยัหนึ่ งที่ทําให้ลมมรสุมมีกําลังรุนแรงเพิ่มขึ้น 

(ความเร็วลมและความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้น) อนัมสี่วนทําให้เกดิพายุรุนแรงและบ่อยครัง้ข ึ้น

โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม-

กมุภาพนัธ ์จงึอาจจะเป็นสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิพายุรนุแรงฝ ัง่อา่วไทยได ้ 

จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ.2551 (หน้า 137-138) ระบุ

วา่การเปลี่ยนสภาพภูมอิากาศจะสง่ผลใหส้ถานการณ์การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพจะมคีวาม

รนุแรงมากขึน้ อณุหภูมทิีเ่พิม่ข ึน้และปรมิาณน้ําฝนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปมผีลใหส้ิง่มชีวีติในระบบนิเวศต้องมี

การปรบัตัวเพื่อให้อยู่รอด สตัว์หรอืพืชที่ไม่สามารถปรบัตัวเข้ากบัอากาศที่อุ่นขึ้นได้ หรอืไม่สามารถ

อพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในเขตที่สูงขึ้น ทําให้พืชและสตัว์หลายสายพันธุ์มคีวามเสี่ยงต่อการลดลงและสูญ

พนัธุม์ากขึน้ ทาํใหผ้ลผลติจากป่าลดลง สญูเสยีแหล่งพนัธกุรรมของประเทศ  

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มผีลต่อระดับน้ําในแหล่งน้ํา มผีลทําให้ความ

หลากหลายทางชวีภาพลดลงในบรเิวณที่ระดับน้ําลดตํ่าลง พืชน้ําและพืชชุ่มน้ําโดยรอบจะลดลง ส่งผล

กระทบต่อการย้ายถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของสตัว์น้ําและการลดลงหรอืหายไปของพืช ในกรณีที่ระดับน้ําคงเดิม

แต่อุณหภูมขิองน้ําทะเลเพิ่มขึ้นและเกดิการละลายของน้ําแขง็ขัว้โลกมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบทางเคมขีองน้ําทะเล เป็นผลให้สตัว์ทะเลบางชนิดไม่สามารถปรบัตัวเข้ากบั
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สภาพของน้ําทีเ่ปลี่ยนไป มกีารแพรก่ระจายและขยายพนัธุข์องโรคสตัว์น้ําบางชนิดที่รุนแรงขึ้น และอาจ

สง่ผลกระทบต่อการลดลงหรอืการสญูพนัธุข์องสตัวท์ะเลบางชนิด 

สาํหรบัระบบนิเวศป่าไม ้จะได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงปรมิาณน้ําฝน รวมทัง้

อณุหภูมแิละปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ทีเ่พิม่ข ึน้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอาจส่งผลทําให้

พนัธุ์ไม้ในป่าจํานวนมากตาย เพิ่มอตัราการเกดิไฟป่า โรค และแมลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

โดยรวม อย่างไรกต็าม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอาจส่งผลในทางบวกต่อพันธุ์ไม้และสตัว์บาง

ประเภท  

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศกับการ

เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ พบว่า มีแนวโน้มว่าชนิดของป่าจะเปลี่ยนจากชนิดที่เจรญิได้ในสภาพที่ม ี

ความชืน้สงู เชน่ ป่าดบิชืน้ เป็นป่าชนิดที่เจรญิได้ดีในสภาพที่ต้องการน้ําน้อย เช่น ป่าดิบแล้ง หรอืป่า

เบญจพรรณ  ทัง้นี้  ประเทศไทยมพีื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่วกิฤต 

(Hotspot) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 32 แห่ง ได้แก่ ดอยสุเทพ-ปุย ดอยขุนตาล แม่ยม 

ศรสีัชนาลัย ภูเรือ รามคําแหง เชียงดาว ภูกระดึง ภูเก้า-ภูพานคํา ภูจอง-นายอย แก่งตะนะ เฉลิม

รตันโกสนิทร ์คชิกฎู แหลมสน เขาสก เขาหลวง เขาพนมเบญจา ดอยผาเมอืง ดอยหลวง ภูเมี่ยง-ภูทอง 

ภูหลวง ภูวา้ อุม้ผาง ทุง่ใหญ่นเรศวร พนมดงรกั ยอดโดม เขาเขยีว-เขาชมพู่ เขาสอยดาว อุทยากรม

หลวงชมุพร คลองนาก คลองแสง และคลองพญา 

 จากการประมวลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลกและของไทย ( สํานักงาน

กองทนุสนับสนุนการวจิยั, 2011) การเกดิปะการงัฟอกขาวน่าจะเป็นความเสี่ยงของระบบนิเวศทางทะเล

ของประเทศต่อความแปรปรวนของภูมอิากาศทีม่กีารศกึษาอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดของประเทศไทย 

โดยปรากฏการณ์ทีป่ะการงัสญูเสยีสาหรา่ยทีร่ว่มอาศยัอยู่ในเนื้อเยื่อ ซึ่งบางครัง้มคีวามรุนแรงถึงระดับที่

ทําให้ปะการงัตายเป็นอาณาบรเิวณกว้างนัน้ เกดิจากอุณหภูมขิองน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปกติ

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งมกัจะเกดิในปีที่เป็นเอลนิญโญ ซึ่งที่ผ่านมาปะการงัฟอกขาวเกดิขึ้น

อย่างกวา้งขวางในปี พ.ศ. 2534, 2538, 2541, 2546 2548 2550 และ 2553 เนื่องจากอุณหภูมน้ํิาทะเล

เพิม่สงูขึน้ผดิปกต ิประมาณ 1-3 องศาเซลเซยีส  

สาํหรบัผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของโลกที่อาจมตี่อระบบนิเวศป่าไม้ ได้แก่ 1) 

การสญูพนัธุข์องพชืและสตัวป์่า 2) การออกดอกและการเจรญิเติบโตของพืช 3) ขนาดและการกระจาย

ของสงัคมพชื 4) การฝกัไขแ่ละเพศของตวัออ่น 5) การอพยพย้ายถิน่ของสตัวแ์ละแมลง 6) ขนาดของถิ่น

ทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีติ 7) การบุกรกุของพชืหรอืสตัวต์่างถิน่ และ 8) รูปแบบของการเกดิไฟป่า เป็นต้น 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อประโยชน์และบริการเชิงนิเวศ (Ecosystem Goods and 

Services) ทีม่นุษย์จะได้รบัทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศเป็นปจัจยัคกุคามที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และ

การสญูเสยีความหลากหลายของระบบนิเวศป่า นอกเหนือจากการบุกรุกพื้นที่และการใช้ประโยชน์อย่าง

ไมย่ัง่ยนื โดยผลกระทบทีม่ตี่อป่าไมแ้ละระบบนิเวศป่าบก พบว่า ป่าสนเขาของประเทศไทยทัง้ 2 ชนิด 

คอื สนสองใบ (Pinus merkusii) และสนสามใบ (Pinus kesiya) ซึ่งเป็นสงัคมพืชที่พบในบรเิวณที่ม ี

สภาพอากาศหนาวเย็น มหีน้าแล้งและมหีน้าฝนแตกต่างกนัชดัเจนติดต่อกนัหลายปี มคีวามเสี่ยงต่อ

ความเสือ่มโทรมและอาจสูญหายไป หากอุณหภูมเิพิ่มขึ้นเกนิจุดวกิฤตต่อความทนทานของกล้าไม้สน 
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โดยสนสองใบซึ่งอยู่ในพื้นทีต่ํ่าทัง้ในประเทศไทยและกมัพูชาจะมคีวามเสี่ยงสูง ส่วนสนสามใบซึ่งมกัพบ

ในพื้นทีท่ ีส่งูกวา่ (>1,000 m) และอากาศหนาวเย็นกว่า จะได้รบัผลกระทบน้อยกว่าสนสองใบ แต่หาก

สนสามใบกระจายในพื้นทีต่ํ่าและอณุหภูมสิงู เชน่ ในประเทศจนีและเวยีดนาม กอ็าจจะได้รบัผลกระทบ

เหมือนกับสนสองใบ ส่วนในป่าดิบเขาสูงหรือป่าเมฆ (Montane Forest) ซึ่ งเป็นสังคมพืชที่ม ี

ลกัษณะเฉพาะ พบในพื้นทีภู่เขาสูง และอยู่ได้ในสภาพความชื้นในอากาศสูง อุณหภูมติํ่าตลอดทัง้ปี มี

พชืประจาํถิน่ (Endemic Species) หลายชนิด มมีอสสแ์ละไลเคนปกคลุมไม้ยืนต้น จงึทําให้ป่าดิบเขาสูง

หรอืป่าเมฆมคีวามเสีย่งเพิม่ข ึน้เมือ่อณุหภูมสิงูข ึน้ และ/หรอื ความชืน้ในอากาศลดลง    

ส่วนผลกระทบท่ีมีต่อสตัว์ป่าในประเทศไทย พบว่า นกบางชนิดที่อพยพหนีหนาวจากไซ

บเีรยีและประเทศจนีมกีารเปลี่ยนแปลงเสน้ทางและชว่งเวลาอพยพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมอิากาศสง่ผลกระทบต่อความสมบูรณ์และปรมิาณของพชืพรรณและสิง่มชีวีติที่เป็นอาหารของตัวอ่อน 

นอกจากนี้ การกระจายของไก่ฟ้า 2 ชนิด ในช่วงระยะเวลา 25 ปีต่อเนื่องที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

พบวา่ จาํนวนและความชกุชมุของไก่ฟ้าพญาลอ (Siamese Fireback, Lophura diadi) ซึ่งเดิมมถีิ่นที่อยู่

อาศยัในพื้นทีค่อ่นขา้งตํ่าจากระดบัน้ําทะเล ได้เคลื่อนทีไ่ปยงัพื้นทีท่ ีม่คีวามสงูจากระดับน้ําทะเลเพิ่มมาก

ขึน้อย่างมนีัยสาํคญั ซึ่งอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัถิ่นที่อยู่อาศยัอนัเป็นผลมากจาก

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ในขณะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของไก่ฟ้าหลังขาว (Silver Pheasant, 

L.nycthemera) มกีารเปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กน้อย แสดงให้เหน็ว่าไก่ฟ้า 2 ชนิดนี้น่าจะมกีารเปิดรบัและ

ความออ่นไหวต่อปจัจยัแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนั 

การศึกษาในไลเคน ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัทีด่ใีนการตดิตามการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในระบบนิเวศ

ป่า พบว่า  เมื่ออุณหภูมิ แสงสว่าง และ/หรือ ความชื้นในป่ามีการเปลี่ยนแปลง อาจมีผลต่อการ

เจรญิเตบิโตหรอือยู่รอดของไลเคนเหล่านี้ได้ เนื่องจากไลเคนจะมอีตัราการเติบโตสูงสุดในป่าดิบเขา ซึ่ง

มรีะดบัความชืน้ แสงสว่างและอุณหภูมอิากาศเหมาะสมที่สุดนอกจากปจัจยัด้านอุณหภูมแิล้ว ปรมิาณ

น้ําฝนในชว่งฤดูเป็นอกีปจัจยัที่มนีัยสําคญัต่อการกระจายของพืชในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ

ไทยด้วย โดยพชืทีส่ามารถปรบัทอ่ลําเลยีงน้ํา (Xylem) ใหแ้คบจะสามารถมชีวีติรอดและกระจายได้ไกล 

เนื่องจากเป็นการลดอตัราการผลติมวลชวีภาพในชัน้เรอืนยอดและอตัราการเจรญิเตบิโตในชว่งหน้าแล้ง  

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศต่อพ้ืนท่ีชุ่มน้ําและระบบนิเวศน้ําจืดของ

ประเทศไทย อุณหภูมขิองอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นจะมผีลต่อสมดุลน้ํา การสะสมตัวและอตัราการสลายตัว

ของระบบนิเวศพร ุนิเวศวทิยา ความหลากหลายทางชวีภาพ และการแพร่กระจายของสงัคมพืชและสตัว์

ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่พรุหรือใช้ประโยชน์พื้นที่พรุในช่วงสําคัญของวงจรชวี ิต รวมทัง้ความถี่และความ

รนุแรงของการเกดิไฟไหมพ้ร ุดงัเชน่ ผลกระทบทีเ่กดิจากอณุหภูมทิี่เพิ่มสูงขึ้นและปรมิาณฝนที่ลดลงใน

บางพื้นทีภ่ายในลุ่มน้ําโขง เมือ่ปรมิาณน้ําทา่ลดลง ระดบัน้ําใต้ดนิตํ่า ทําให้พื้นที่ชุ่มน้ําหลายแห่งแห้งลง 

ไมม่น้ํีา พชืและสตัวบ์างชนิดในพื้นทีชุ่ม่น้ําต้องตายหรอืหมดไป เพราะทนอยู่ในสภาวะที่แห้งและขาดน้ํา

ไมไ่ด้ บางพื้นทีภ่ายในลุ่มน้ําโขงมปีรมิาณฝนเพิ่มขึ้น พื้นที่ชุ่มน้ําอาจมขีนาดใหญ่ขึ้นและระดับน้ําเพิ่ม

สงูขึน้ พชืและสตัวบ์างชนิดอาจต้องตายหรอืหมดไป เพราะทนอยู่ในสภาวะทีม่น้ํีาท่วมตลอดเวลาหรอืน้ํา

ทว่มสงูไมไ่ด้เชน่กนั 

 ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและระบบเกษตร พืชแต่ละชนิดมคีวามอ่อนไหวต่อการ

เปิดรบัปจัจยัทางภูมอิากาศต่างกนั ขึ้นอยู่กบักระบวนการทางสรรีะวทิยาของพืชนัน้ จงึทําให้มคีวาม
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เสี่ยงต่อภูมอิากาศในอนาคตที่แตกต่างกนัด้วย โดยผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัระบบการผลิตข้าว จาก

การศกึษาพบวา่ ขา้วเกอืบทกุสายพนัธุม์คีวามออ่นไหวต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูม ิทําให้อายุข้าวจะสัน้

ลงและผลผลติขา้วลดลงด้วย มผีลต่อการระบาดของแมลงและโรคของขา้ว รวมไปถึงการขาดน้ํายังทําให้

การผสมเกสรลดลงและลดผลผลิตข้าวได้  โดยในข้าวนาปีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและอาศยัน้ําฝนเป็นหลักนัน้  แม้ในอนาคตอุณหภูมจิะเพิ่มขึ้นแต่ข้าวส่วนใหญ่ยัง

สามารถเจรญิเตบิโตและใหผ้ลผลติได้ ปรมิาณน้ําฝนรายปีทีอ่าจเพิม่ข ึน้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ

ลดลงในพื้นทีภ่าคกลางอาจสง่ผลต่อการผลติขา้วบ้าง แต่ปจัจยัที่สําคญัคอื การเริม่ต้นของฤดูฝน  หาก

การแปรปรวนของภูมอิากาศทําให้ฝนมาล่าช้า เกษตรกรจะไม่สามารถเตรยีมแปลงกล้าได้ ซึ่งความ

แปรปรวนของภูมอิากาศและพายุทีอ่าจมมีากขึน้ จะสง่ผลใหเ้กดิภาวะน้ําท่วมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

รวมทัง้พื้นทีด่นิเคม็ในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือกย็งัคงมคีวามเสี่ยงต่อการสูญเสยีผลผลิตข้าว  ส่วนใน

ขา้วนาปรงันัน้ พื้นทีส่ว่นใหญ่อยู่ในเขตชลประทานภาคกลาง เป็นระบบการผลิตที่เปิดรบักบัการเพิ่มขึ้น

ของอณุหภูมอิากาศโดยเฉพาะในชว่งปลายฤดู ระบบการผลิตอ่อนไหวต่อการควบคุมและระบายน้ําของ

ภาครฐั 
 

3.2.  ปัญหาโจรสลดัชีวภาพ 

ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชญิกับปญัหา “โจรสลัดชวีภาพ” (Bio-piracy) 

หลายต่อหลายครัง้ โจรสลดัชวีภาพในที่นี้หมายถึง การฉกฉวยแย่งชงิทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งไปวจิยัและพัฒนา ใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ หรอืจดคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญา 

โดยมไิด้มกีารขออนุญาตหรอืแบ่งปนัผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  

ปญัหาโจรสลัดชวีภาพที่ปรากฏเป็นข่าวสาธารณะ เช่น  กรณีเปล้าน้อยโดยบรษิัทเอกชนใน

ประเทศญี่ปุ่น กรณี ขา้วจสัมาติโดยบรษิัทเอกชนในสหรฐั กรณีข้าวดอกมะลิ 105 โดยนักวจิยัในสหรฐั 

กรณีกวาวเครอืโดยบรษิัทเอกชนในเกาหลีและญี่ปุ่น กรณีมะละกอต้านทานโรคไวรสัจุดวงแหวนโดย

นักวจิยัในสหรฐั ฯลฯ และคาดวา่ยงัมอีกีหลายกรณีทีเ่กดิขึน้แต่ไมม่รีายงานปรากฏต่อสาธารณะ (โปรดดู

กรณีตวัอย่างโจรสลดัชวีภาพในกล่องที ่1 ประกอบ 

กล่องท่ี 1: กรณีตวัอย่างปัญหาโจรสลดัชีวภาพท่ีเกิดข้ึน 
  

กรณี “ข้าวจสัมาติ” 

           เมือ่ประมาณปี 2541 บรษิทัคา้ขา้วในสหรฐัแหง่หนึ่ง ได้จดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า“จสัมาต“ิ 

(JASMATI) เพื่อใชก้บัสนิค้าข้าวที่บรษิัทนําออกจําหน่าย ซึ่งการกระทําเช่นนี้ทําให้ผู้บรโิภคเกดิความ

สบัสนหลงผดิได้วา่ ขา้วทีจ่าํหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นข้าวลูกผสมระหว่างข้าวหอม

มะล ิ(Jasmine Rice) กบัขา้วบาสมาต ิ(Basmati Rice) ของอนิเดีย ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มคีุณลักษณะและ

คณุภาพทีด่ยีิง่สองสายพนัธุข์องโลก 

กรณีนี้มไิด้เป็นการแย่งชงิพันธุกรรมพืช หากแต่เป็นการแอบอ้างอาศยัประโยชน์จากชื่อเสยีง

ของพนัธุข์า้วของประเทศเขตรอ้น ทาํใหผู้้บรโิภคเขา้ใจผดิเกีย่วกบัตวัสนิคา้ จากการสํารวจความคดิเหน็

ของผู้บรโิภคโดยสาํนักงานทตูพาณิชย์ไทยในกรุงวอชงิตันพบว่า ผู้บรโิภคจํานวนหนึ่งเกดิความสบัสน

หลงผดิเช่นนัน้ รฐับาลอนิเดียได้ดําเนินการฟ้องร้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และประสบ

ความสาํเรจ็ในหลายประเทศรวมทัง้ในประเทศกรซีและองักฤษ ในสว่นของประเทศไทย คณะรฐัมนตรไีด้
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มมีตใินเดอืนมกราคม 2543 มอบหมายใหก้ระทรวงพาณิชย์ยื่นรอ้งทกุขก์บัคณะกรรมาธกิารการค้ากลาง

ของสหรฐั ตามกฎหมายวา่ด้วยการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม (Federal Trade Commission Act) เนื่องจาก

การกระทําของบรษิัทดังกล่าวได้สร้างความสบัสนแก่ผู้บรโิภค และเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้

สง่ออกขา้วไทย 

0กรณีข้าวขาวดอกมะลิ 105 

กรณีนี้เป็นการดําเนินงานวจิยัเพื่อปรบัปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยในสหรฐั ภายใต้โครงการชื่อ 

“The Stepwise Program for Improvement of Jasmine Rice for the United States” ซึ่งเป็นโครงการ

ของกระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้

สามารถเพาะปลูกได้ในประเทศสหรฐั เพื่อเป็นการแขง่ขนักบัขา้วหอมมะลทิี่นําเข้าจากประเทศไทย และ

เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมข้าวของสหรัฐ โครงการนี้มนีักวจิัยจากศูนย์วจิยัข้าว

แห่งชาติ Dale Bumpers เป็นผู้อํานวยการโครงการ โดยมสีถาบันวจิยัอกี 2 แห่ง เข้าร่วมในโครงการ 

ได้แก ่ศนูย์วจิยัและการศกึษาเอฟเวอร์เกลด มหาวทิยาลัยฟลอรดิา และศูนย์วจิยัและส่งเสรมิพันธุ์ข้าว 

มหาวทิยาลยัอารค์นัซอส ์ โครงการวจิยันี้ได้ทําให้เกดิความวติกกงัวลว่า เมื่อมกีารพัฒนาข้าวมะลิสาย

พนัธุใ์หมไ่ด้สาํเรจ็จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อตลาดขา้วของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมกีารนําเอาพันธุ์

ข้าวหอมมะลิปรบัปรุงไปขอรบัสทิธบิัตรหรอืจดทะเบียนตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชจะก่อให้เกิด

ผลกระทบในหลายด้าน 

มกีารตรวจสอบพบขอ้มลูวา่ นักวจิยัในโครงการดงักล่าวได้นําสายพนัธุข์า้วขาวดอกมะลิ 105 ไป

จากสถาบันวจิยัข้าวนานาชาติ (IRRI) ที่ตัง้อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมไิด้มกีารทําสญัญาถ่ายโอน

พนัธกุรรม (Material Transfer Agreement) ตามกฎเกณฑ์ทีท่าง IRRI ได้ทาํไวก้บัทาง FAO 

กรณีเช้ือรา 200 สายพนัธ์ุ 

          เรื่องนี้ กลาย เป็นประเด็นปญัหาขึ้นมาหลังจากที่นักวิจัยของศูนย์พันธุว ิศวกรรมและ

เทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาตไิด้พยายามติดต่อขอให้คนืตัวอย่างเชื้อราประมาณ 200 สายพันธุ์ที่เกบ็ไว้ที่

ห้องแล็บของมหาวทิยาลัยพอร์ตสมัธ ประเทศองักฤษ แต่ทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่ยอมส่งคืนให ้    

ตวัอย่างเชือ้ราดงักล่าวนักวจิยัจากทางมหาวทิยาลัยได้เข้ามาเกบ็จากในบรเิวณป่าชายเลนและชายฝ ัง่

ทะเลอันดามนัแถบ จ.พังงา จ.กระบี่ และฝ ัง่ทะเลอ่าวไทยที่ จ.สงขลา โดยทํางานร่วมกบัศูนย์พันธุฯ 

ในชว่งปี พ.ศ. 2536 และได้นําตวัอย่างไปเกบ็ไวท้ีม่หาวทิยาลยัพอรต์สมธั เพราะขณะนัน้ประเทศไทยยัง

ไมม่ธีนาคารรวบรวมสายพนัธุจ์ลุนิทรยี์ (ภายหลงัศนูย์พนัธฯุได้จดัตัง้หน่วยปฏบิตักิารเกบ็รกัษาสายพันธุ์

จลุนิทรยี์เฉพาะทางขึน้ในปี พ.ศ. 2539) 

         ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2541 ฝ่ายพฒันาธรุกจิของมหาวทิยาลัยพอร์ตสมธัได้ส่งจดหมายถึงศูนย์

พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยแีหง่ชาต ิโดยยนืยนัสทิธติามกฎหมายและความเป็นเจ้าของตัวอย่างเชื้อรา

ทุกชนิดที่เก็บรักษาไว้ในมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ โดยระบุด้วยว่าการอ้างสิทธิดังกล่าวมิได้ข ัดแย้งกับ

เจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทางศูนย์พันธุว ิศวกรรมฯ จงึได้ทํา

จดหมายอย่างเป็นทางการถึงอธกิารบดีมหาวทิยาลัยพอร์ตสมธัเพื่อขอให้คนืเชื้อรา 200 สายพันธุ์แก่

ประเทศไทย จนกระทัง่ในปลายเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2541 รองอธกิารบดีของมหาวทิยาลัยพอร์ตสมธัได้
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มจีดหมายตอบกลับว่าทางมหาวทิยาลัยไม่ได้ใช้และไม่ได้สนใจเชื้อราเหล่านัน้ และจะคนืกลับไปให้

ประเทศผู้เป็นเจา้ของเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได้ 
 

กรณีเปล้าน้อย 

เปล้าน้อย ( Croton Sublyration) เป็นไม้พุ่มที่เป็นสมุนไพรใช้ทํายา ในสมุดข่อยโบราณระบุ

สรรพคณุบํารงุธาตุ แก้พยาธ ิขบัโลหติระดู ช่วยย่อยอาหาร ขบัเลือดหนอง ขบัไส้เดือนและขบัผายลม 

คณะวจิยัญี่ปุ่นได้เขา้มาคน้หาแหล่งผลติของเปล้าน้อยในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2516 โดยเริม่ค้นหา

จากแหล่งธรรมชาตโิดยความรว่มมอืของนักพฤกษศาสตร์ชาวไทยจนกระทัง่ได้พบ”เปล้าน้อย”( Croton 

Sublyration) ในทีส่ดุ โดยพบขึน้อยู่รมิถนนในท้องถิ่นจงัหวดัปราจนีบุร ีและประจวบครีขีนัธ์ และเปล้า

น้อยทีส่กดัได้สาร CS684 ซึ่งมฤีทธิใ์นการรกัษาแผลในกระเพาะอาหาร และลําไส้ได้ปรมิาณสูง คอืเปล้า

น้อยทีไ่ด้จากประจวบครีขีนัธ ์

ในปี พ.ศ. 2521 บรษิทัซงัเกยีว ได้รายงานระบุว่า สารสกดัที่ได้จากเปล้าน้อยในเมอืงไทยมผีล

ในการรกัษาแผลเรือ้รงัในหนูทีเ่กดิจากการใชส้ารรเีซอรปี์น กระตุ้นใหเ้กดิแผลและในปี พ.ศ. 2526 ญี่ปุ่น

จงึได้นําสารดงักล่าวไปจดทะเบียน ชื่อ เปลาโนทอล ( Plounotal ) กบัองค์การอนามยัโลก (The World 

Health Organization : WHO) และจดทะเบียนยาเปลาโนทอลกบั WHO โดยจดัตัง้บรษิัทไทยซังเกยีว 

และในปี 2528 ได้ผลติยาจากเปล้าน้อย โดยมชีื่อทางการค้าว่า“ เคลเน็กซ์ ( Kelnac)” ในปี 2529 สร้าง

โรงงานอบใบเปล้าน้อย และมพีื้นที่ปลูกเปล้าน้อยในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และสร้างโรงงานสกดัสาร

เปลาโนทอล รวมทัง้สร้างศูนย์วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพทางพืช เพื่อศกึษาขยายพันธุ์โดยวธิี

เพาะเนื้อเยื่อ แทนการใชพ้นัธุด์ ัง่เดมิจากป่า ปจัจบุนับรษิัทไทยซังเกยีว จํากดั ดําเนินการผลิตสารสกดั 

เพื่อสง่ออกใหแ้ก ่บรษิทัซงัเกยีวทีญ่ี่ปุ่น เพื่อนําไปผลิตยาเคลเน็กซ์ ( Kelnac) ในปี 2538 ยา Kelnac มี

ราคาจาํหน่ายเมด็ละ 30 บาท 
 

ในชว่งสามทศวรรษที่ผ่านมา มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างสําคญั 3 ประการที่เกี่ยวโยงสมัพัน 8ธ์กนั 

ได้แก ่การเปลี่ยนแปลงของระเบยีบโลก การขยายการคุ้มครองสทิธบิัตรไปยังสิง่มชีวีติทุกประเภท และ

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทัง้หมดเป็นมูลเหตุที่นําไปสู่

ความยุ่งยากซบัซ้อนของปญัหาการแย่งชงิทรพัยากรพนัธกุรรม (ปญัหาโจรสลดัชวีภาพ) ใน 8การแสวงหา

แนวทางและกําหนดมาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจ

เรือ่งราวในภาพรวมเสยีกอ่น 

(1) การเปล่ียนแปลงของระเบียบโลก 

หากมองย้อนไปในอดีต ภายใต้หลักการที่ยึดถือมาโดยตลอดว่า “ทรพัยากรพนัธุกรรมเป็น

สมบติัร่วมกันของมนุษยชาติ“  จะเหน็ภาพการเคลื่อนย้ายโดยเสรขีองพันธุกรรมพืชและสตัว์ จาก

ประเทศหนึ่งไปสูป่ระเทศหนึ่ง หรอืจากทวปีหนึ่งไปยงัอกีทวปีหนึ่ง เพื่อนําไปปลูกและพัฒนาปรบัปรุงให้

ได้พนัธุท์ ีม่คีณุภาพดยีิง่ข ึน้ หรอืใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมใหม ่เมือ่ได้เป็นพนัธุใ์หม่ ผู้คนในประเทศ

ถิ่นกําเนิดดัง้เดิมกอ็าจนําเอาพันธุ์ใหม่ที่ได้ กลับไปปลูกในถิ่นเดิมอกี ซึ่งในขณะนัน้การแลกเปลี่ยน

พนัธกุรรมได้เป็นไปอย่างเสรทีัง้ในระหวา่งนักปรบัปรงุพนัธุแ์ละเกษตรกร 
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สาํหรบัประเทศไทย ได้เคยมกีารนําเอาพนัธุพ์ชืพนัธุส์ตัวจ์ากต่างถิน่เขา้มาใช้ประโยชน์มากมาย 

และในปจัจบุนัพชืและสตัวเ์หล่านัน้กไ็ด้กลายมาเป็นสนิค้าและผลผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่น 

ยางพารา กาแฟ มะเขอืเทศ พรกิ มะละกอ ขา้ว ฯลฯ  แต่ในทางกลบักนั กม็กีารนําเอาพันธุ์พืชพันธุ์สตัว์

จากประเทศไทยไปปลูกและใชป้ระโยชน์ในประเทศอืน่ด้วย 

การเขา้ถงึ การเคลื่อนย้าย การแลกเปลี่ยน และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรพันธุกรรมโดย

เสรเีชน่นี้ เป็นเหตุปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการพฒันาปรบัปรงุพนัธุพ์ืชและพันธุ์สตัว์ที่มคีุณภาพดีจํานวน

มาก ทัง้ทีเ่ป็นการปรบัปรงุพนัธุ์โดยนักวจิยัและเกษตรกร ทําให้เกดิ  “ความมัน่คงทางอาหารของโลก” 

มาจนถงึทกุวนันี้ 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ จากหลักการเดิมที่ว่า “ทรพัยากรพันธุกรรมเป็นสมบัติร่วมกนัของ

มนุษยชาต”ิ ได้เกดิมขี ึน้เมือ่มกีารจดัทาํ “ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพนัธ์ุพืช

ใหม่” (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) หรอืที่รู้จกักนัทัว่ไป

ในชือ่ “อนุสญัญายูปอฟ” (UPOV Convention) ในปี 1961 ความตกลงระหวา่งประเทศนี้ได้รบัรองสทิธิ

ในทรัพย์สนิเหนือทรัพยากรพันธุกรรมพืชขึ้นเป็นครัง้แรก แต่เนื่องจากจํานวนประเทศสมาชิกของ

อนุสญัญานี้มไีมม่ากนัก หลกัการใหมน่ี้จงึยงัไมเ่ป็นทีต่ระหนักรบัรูก้นัอย่างกวา้งขวางเทา่ใดนัก 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1991 องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มมีติ ให้

เปลี่ยนหลักการใน “ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยทรพัยากรพนัธุกรรมพืช” (International 

Undertaking on Plant Genetic Resources: IUPGR) จากหลักการที่ว่า “ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช

เป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ” มาเป็นการรับรอง “สิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากร

พนัธุกรรม” และในปีถดัมา ได้มกีารจดัทาํความตกลงระหว่างประเทศขึ้นอกีฉบับหนึ่ง คอื “อนุสญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” (Convention on Biological Diversity) ซึ่งอนุสญัญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชวีภาพได้กาํหนดหลกัการที่สอดรบักบัหลักการในความตกลงขององค์การเอฟเอ

โอวา่ “รฐัมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรพัยากรชีวภาพ” ซึ่งหมายความว่า รฐัต่างๆ มสีทิธอิธปิไตยที่จะจดั

ระเบยีบควบคุมการเข้าถงึ และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพภายในเขตแดนของรฐั ภายใต้

กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 

ดงันัน้ นับตัง้แต่เดือนธนัวาคม ค.ศ.1993 ซึ่งเป็นวนัที่อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชวีภาพมีผลบังคบัใช้เป็นต้นมา ถือได้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคญัในหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศเกีย่วกบัทรพัยากรชวีภาพและทรพัยากรพนัธกุรรม โดยการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมไม่อาจกระทํา

ได้อย่างเสรอีกีต่อไป พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์และจลุชพีทีอ่ยู่ในอาณาเขตของประเทศใด ถือว่าเป็นทรพัย์สนิ

ของประเทศนัน้ การจะนําไปปรบัปรุงพันธุ์หรอืใช้ประโยชน์ใดๆ ต้องมกีารขออนุญาตจากรฐั รวมทัง้มี

การทาํความตกลงแบ่งปนัผลประโยชน์กนั  

อย่างไรกต็าม ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีชวีภาพและเทคโนโลยีการ

ปรบัปรงุพนัธุ์ ได้ปฏิเสธหลักการ “สทิธอิธปิไตยของรฐัเหนือทรพัยากรชวีภาพ” มาโดยตลอด และไม่

ยอมใหส้ตัยาบนัเขา้เป็นภาคขีองอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ด้วยเหตุที่ว่าการรบัรอง

หลกัการดงักล่าวจะเป็นอปุสรรคต่อการศกึษาวจิยั และต่อการพฒันาเทคโนโลยีชวีภาพของสหรฐั และจะ
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ทําให้สหรัฐต้องมตี้นทุนมากขึ้นในการวิจยัและพัฒนาด้านทรพัยากรชีวภาพ เนื่องจากต้องแบ่งปนั

ผลประโยชน์ใหแ้กป่ระเทศเจา้ของทรพัยากรพนัธกุรรม 
 

(2) การขยายการคุ้มครองสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาไปสู่ส่ิงมีชีวิต 

ระบบสทิธบิตัรเป็นระบบกฎหมายทีคุ่ม้ครองสทิธขิองผู้ประดิษฐ์ เพื่อเป็นการตอบแทนและสร้าง

แรงจงูใจใหม้กีารคดิคน้และพฒันาเทคโนโลยใีหมท่ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ผู้ที่เป็นเจ้าของสทิธบิัตรหรอื

ทีเ่รยีกกนัวา่ผู้ทรงสทิธจิะมสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวในการผลิต จําหน่าย ใช้ นําเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ที่

ได้จากการประดิษฐ์ที่ได้ขอรบัสทิธบิัตรไว้ บุคคลอื่นจะกระทํากิจกรรมดังกล่าวโดยปราศจากความ

ยินยอมของผู้ทรงสิทธิมิได้ ในทางกฎหมายสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสทิธิบัตรจึงเป็นสิทธิเด็ดขาด 

(Exclusive Right) หรอืเป็นสทิธผิูกขาด (Monopolistic Right) ตามความหมายในทางเศรษฐศาสตร ์

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปของการขอรบัสทิธบิัตรมอียู่ 3 ประการ คอื (1) ต้องเป็นการประดิษฐ์ข ึ้นใหม ่

(2) มขี ัน้การประดษิฐ์ทีส่งูข ึน้ และ (3) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ดังนัน้ ในกรณีการ

นําการประดษิฐ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติไปขอรบัสทิธบิตัรจงึมคีวามยุ่งยากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นใน

ความยากในเทคนิคการประดษิฐ์ หรอืความยุ่งยากในการเขยีนบรรยายรายละเอยีดของสิง่มชีวีติในคํา

ขอรบัสทิธบิตัร นอกจากนี้ ยงัมปีญัหาเกีย่วกบัขอ้ถกเถยีงถงึความเหมาะสมและผลกระทบ เนื่องจากพืช

และสตัวเ์กีย่วขอ้งกบัปจัจยัพื้นฐานสีป่ระการของการดํารงชพีของมนุษย์ โดยเป็นทัง้อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

ที่อยู่อาศยั และยารักษาโรค การให้สทิธิผูกขาดแก่ผู้ทรงสิทธิตามระบบสทิธิบัตร จึงอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสังคม  ดังนั ้นในยุคเริ่มต้นของกฎหมายสทิธบิัตร ศาลและสํานักงาน

สทิธบิตัรของประเทศต่างๆ จงึมกัมคีาํสัง่ปฏเิสธคาํขอรบัสทิธบิตัรทีเ่กีย่วกบัสิง่มชีวีติมาโดยตลอด 

 จดุเปลี่ยนแปลงทีส่าํคญัของสทิธบิัตรในสิง่มชีวีติ ได้เริม่ข ึ้นในปี ค.ศ. 1980 เมื่อศาลสูงสุดของ

สหรฐัอเมรกิาได้มคีาํตดัสนิในคด ีDiamond & Chakrabarty สรปุได้ว่า กฎหมายสทิธบิัตรของสหรฐัเปิด

โอกาสให้มกีารคุ้มครอง “สิ่งใดๆ กต็ามที่อยู่ภายใต้ดวงอาทติย์ ซึ่งทําขึ้นโดยมนุษย์“ซึ่งได้กลายเป็น

บรรทดัฐานของการคุม้ครองในสิง่มชีวีติทัง้ในสหรฐัและในประเทศอืน่ 

ต่อมา การคุ้มครองสทิธบิัตรในสิง่มชีวีติได้ถูกยอมรบัเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างเป็น

ทางการ ในปี 1995 เมื่อมกีารจดัทํา “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับ

การค้า” (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) หรอืความตก

ลงทรปิส ์(TRIPs) ภายใต้องคก์ารการคา้โลก (WTO) ซึ่งปจัจุบันมสีมาชกิทัง้หมด 153 ประเทศ รวมทัง้

ประเทศไทย 

สาระสาํคญัของความตกลงทรปิส ์ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปญัญาในสิง่มชีวีติ 

ปรากฏอยู่ในขอ้ 27.3 (บ)ี ดงันี้ 

 ประเทศสมาชกิต้องจดัให้มสีทิธบิัตรในสิง่ต่อไปนี้ คอื จุลชพี กรรมวธิซีึ่งไม่ใช่วธิกีารทาง

ชวีวทิยา 3

4
 
 
และกรรมวธิทีางจลุชวีวทิยา 

                                                   
4 สาํนกังานสทิธิบตัรยุโรป ใชแ้นวพจิารณาว่า กรรมวธิีซึง่ไม่ใช่วธิีการทางชวีวทิยา คอื กรรมวิธีที่มีการแทรกแซงของ

มนุษย ์และการแทรกแซงนัน้มบีทบาทสาํคญัต่อการกาํหนดผลสุดทา้ยทีจ่ะเกดิขึน้ ตามแนวพิจารณาน้ี กรรมวิธีที่อาจ

ขอรบัสทิธิบตัรไดก้เ็ช่น กรรมวธิีการตดัแต่งพนัธุกรรมสิง่มชีวีติ เป็นต้น 
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 ประเทศสมาชกิอาจไมใ่หส้ทิธบิตัรในสิง่มชีวีติต่อไปนี้ คอื พืช สตัว์  กรรมวธิทีางชวีวทิยาที่

จาํเป็นสาํหรบัการผลติพชืหรอืสตัว ์ซึ่งการจะใหส้ทิธบิัตรหรอืไม่ ข ึ้นอยู่กบัการติดสนิใจของ

ประเทศสมาชกิ 

 ประเทศสมาชกิต้องให้ความคุ้มครองสําหรบั “พันธุ์พืช” โดยอาจคุ้มครองโดย (1) ระบบ

สทิธบิัตร (2) ระบบกฎหมายเฉพาะที่มปีระสทิธภิาพ (effective sui generis system) หรอื 

(3) โดยทัง้สองระบบรว่มกนั 
 

ในการเจรจาทบทวนความตกลงทรปิส ์ซึ่งได้เริม่เจรจามาตัง้แต่ปี 1999 และขณะนี้ยังไม่มขี้อยุติ

นัน้ สหรฐัมที่าทเีป็นทางการอย่างชดัเจนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในข้อ 27.3 (บี) โดย

ต้องการจะใหม้สีทิธบิตัรในสิง่มชีวีติทุกชนิดโดยไม่มขี้อยกเว้น โดยจุดยืนของสหรฐัดังกล่าวมมีาตัง้แต่

เมือ่มกีารเจรจาจดัทาํความตกลงทรปิส ์สาเหตุทีส่หรฐัต้องยินยอมประนีประนอม ยอมให้มขี้อยกเว้นใน

ขอ้ 27.3 (บ)ี เนื่องมาจากในขณะนัน้สหภาพยุโรปมจีดุยนือยู่ขา้งเดยีวกบัประเทศกําลังพัฒนาทัง้หลายที่

ต่อต้านการใหส้ทิธบิตัรในสิง่มชีวีติ 
 

(3) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 

ในอดตี ปญัหาเบื้องต้นของการคุม้ครองสทิธบิตัรในสิง่มชีวีติกค็อื ปญัหาข้อพิจารณาว่าสิง่มชีวีติ

ถือเป็นการประดิษฐ์หรือเป็นเพียงการค้นพบ ข้อถกเถียงและการตีความในประเด็นนี้เป็นไปอย่าง

กวา้งขวาง และมแีนวทางทีแ่ตกต่างกนัไปทัง้ในสหรฐัและยุโรป 

อย่างไรกต็าม ด้วยพัฒนาการที่ก้าวหน้าของเทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่ โดยเฉพาะด้านพันธุ

วศิวกรรมและพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ปญัหานี้ดูเหมอืนจะยุติลง โดยถือว่านักประดิษฐ์สามารถนํา

เทคโนโลยมีาสรา้งเสรมิตกแต่งสิง่มชีวีติ เพื่อให้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การขอรบัสทิธบิัตร 

เชน่ นํายนีจากปลาในทะเลลกึเขตหนาวมาตดัต่อใสเ่ข้าไปในต้นพืช เพื่อให้พืชทนทานต่ออากาศหนาว 

และสามารถเพาะปลูกในสภาพภูมอิากาศหนาวเย็นได้ หรอืนํายีนจากแบคทเีรยีที่ผลิตโปรตีนที่มคีวาม

เป็นพษิต่อแมลงไปใสไ่วใ้นต้นพชื เพื่อใหพ้ชืมคีณุสมบตัติ้านทานแมลงศตัรูพืชบางชนิด เมื่อแมลงชนิด

นัน้กนิพชืเขา้ไปกจ็ะได้รบัโปรตนีทีเ่ป็นพษิต่อแมลง ทาํใหแ้มลงตายได้ เป็นต้น 

ดงันัน้ เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมจ่งึเปรยีบเสมอืนเครื่องมอืที่ทรงประสทิธภิาพ ที่ช่วยเสรมิให้

เกดิการขอรบัสทิธบิตัรในสิง่มชีวีติอย่างกว้างขวางและไร้ขดีจํากดั ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในปจัจุบัน 

ได้มกีารขอรบัสทิธบิตัรในสิง่มชีวีติกนัอย่างกวา้งขวางหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสทิธบิัตรพันธุ์พืช 

พันธุ์สตัว์ สารสกดัจากพืชหรือสัตว์ ลําดับของยีน รวมทัง้ยีนของพืช สัตว์ และมนุษย์ มขี้อมูลว่าใน

ระหว่างปี ค.ศ. 1990-1995 ในทุกประเทศทัว่โลก มีการออกสทิธิบัตรสําหรับการประดิษฐ์เกี่ยวกับ

สิง่มชีวีติเป็นจาํนวนถงึ 25,000 ฉบบั จากจาํนวนนี้ ร้อยละ 37 เป็นสทิธบิัตรการประดิษฐ์ที่คดิค้นขึ้นใน

สหรฐั รอ้ยละ 37 จากญี่ปุ่น รอ้ยละ 19 จากสหภาพยุโรป และทีเ่หลืออกีร้อยละ 7 คดิค้นในประเทศอื่นๆ 

ซึ่งรวมถงึในประเทศกาํลงัพฒันาทัง้หมด (UNDP, 1999)  

ความกา้วของเทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่จงึอาจทําให้เกดิการกระทําโจรสลัดทางชวีภาพมาก

ยิง่ข ึน้ เนื่องจากนักวจิยัสามารถตดัแต่งหรอืใสย่นีทีจ่าํเพาะเจาะจงเข้าไปในโครโมโซมของสิง่มชีวีติ เพื่อ

ทาํใหส้ิง่มชีวีติมลีกัษณะตามต้องการ หรอืเพื่อปลูกหรอืเลี้ยงในสภาพแวดล้อมใหมไ่ด้งา่ยดายยิง่ข ึน้ 



64 | ห น้ า  

 
โดยสรปุ การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดที่เกดิขึ้นนี้ นับตัง้แต่การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกติกาโลก 

การขยายความคุม้ครองสทิธบิตัรไปสู่สิง่มชีวีติ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่ เป็น

ปจัจยัทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัและเป็นมลูเหตุสาํคญัทีนํ่ามาสู่ปญัหาความยุ่งยากที่ประเทศไทยกําลังเผชญิ

อยู่ในขณะนี้เกีย่วกบักรณีปญัหาโจรสลดัชวีภาพ  และมแีนวโน้มว่าการแย่งชงิทรพัยากรพันธุกรรมจาก

ประเทศเขตรอ้นจะมมีากขึน้ และมคีวามซบัซ้อนมากยิง่ข ึน้  
 

3.3.  การจดัทาํความตกลงการค้าเสรี 

การเจรจาจดัทําความตกลงการค้าเสร ี(Free Trade Agreement: FTA) ในยุคปจัจุบันซึ่งมี

ขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุมกวา้งขวาง ทัง้ในเรือ่งการคา้สนิคา้ การคา้บรกิาร การลงทุน ด้านทรพัย์สนิ

ทางปญัญา ด้านสิง่แวดล้อม ฯลฯ อาจสง่ผลกระทบอย่างมากต่อการบรหิารจดัการความหลากหลายของ

ประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาจดัทํา FTA กบัประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก ่

สหรัฐอเมรกิา และสหภาพยุโรป เนื่องจากประเทศดังกล่าวมขี้อเรียกร้องในการเจรจาที่มผีลต่อการ

เปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายด้านทรพัย์สนิทางปญัญา และกฎหมายด้านความหลากหลายทางชวีภาพ

และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย 

จากการศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบกรณีการเจรจาความตกลงการค้าเสร ีไทย-สหรฐัต่อเรื่องความ

หลากหลายทางชวีภาพ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จาํแนกออกได้เป็น 4 ประเดน็ ดงันี้ (สถาบันธรรมรฐัเพื่อ

การพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม, 2550)
5
 

 

(1) ผลกระทบจากการเปิดเสรีการเกษตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพอนัเนื่องมาจากผลการเปิดเสรกีารเกษตร ที่จะทําให้มี

การขยายพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการส่งออกมากขึ้น เป็นประเด็นผลกระทบด้านหนึ่งที่ควร

ตระหนักถงึในการทาํ FTA กรณีตวัอย่างทีส่ะทอ้นปญัหานี้ได้ชดัเจน คอื เรือ่งขา้ว  

ประเทศไทยมคีวามหลากหลายของพนัธุข์า้วสงู พนัธุข์า้วปลูกในประเทศไทยเชื่อว่าอย่างน้อยมี

ชือ่ต่างกนักว่า 5,000 ชื่อ (สงกรานต์ และ บรบิูรณ์, 2548) อย่างไรกต็าม จากการที่พันธุ์ข้าวพื้นเมอืง

ของไทยได้ถูกพฒันาโดยคาํนึงถงึคณุภาพเมลด็ โดยเฉพาะลักษณะรูปร่างของเมล็ดและคุณภาพในการ

หงุต้มเป็นหลกั จงึทาํใหข้า้วไทยมคีณุภาพเมล็ดดีเหมาะสําหรบัการบรโิภค ตรงตามความต้องการของ

ตลาด ขา้วทีม่ลีกัษณะรปูรา่งของเมลด็เรยีวยาว ใส จดัเป็นขา้วที่มคีุณภาพเมล็ดดี กลายเป็นเอกลักษณ์

ของข้าวไทย ในด้านหนึ่งส่งผลให้ข้าวไทยมคีุณภาพเมล็ดดี ครองตลาดโลกเป็นอนัดับหนึ่ ง แต่ใน

ขณะเดียวกัน ผลจากการปลูกข้าวที่มุ่งเน้นพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการเป็นหลัก ในปจัจุบัน ความ

หลากหลายของพนัธุข์า้วปลูกได้ลดลงไปมาก จากสถิติในปี 2535 พื้นที่ปลูกข้าวทัง้หมด 56.29 ล้านไร ่

เป็นขา้วพื้นเมอืง 15.79 ล้านไร ่หรอืประมาณ 28 % ของพื้นที่ปลูกข้าวทัง้หมด  ในปี 2545 มพีันธุ์ข้าว

พื้นเมอืงปลูกเพียง 7.12 ล้านไร่ หรอืประมาณ 13 % ของพื้นที่ปลูกข้าวทัง้หมด  จะเหน็ได้ว่าในช่วง

ระยะเวลาเพียง 10 ปี พื้นที่ป ลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่ งของที่เคยปลูก ถ้า

                                                   
5 ในกรณีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกบัสหภาพยุโรป มีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในหลายประเด็น

คลา้ยกนั เน่ืองจากทางสหภาพยุโรปมขีอ้เรียกร้องในการเจรจาในหลายประเดน็ไม่แตกต่างจากกรณีของสหรัฐอเมริกา 

โดยเฉพาะขอ้เรียกร้องดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา  
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สถานการณ์ยงัเป็นเชน่นี้ ในอนาคตอนัใกล้อาจไมม่กีารปลูกขา้วพื้นเมอืงกไ็ด้ ( สงกรานต์ และ บรบิูรณ์, 

2548)  

จากการทีช่าวนานิยมปลูกขา้วพันธุ์ใหม่ เนื่องจากให้ผลผลิตสูง เมล็ดมคีุณภาพตรงตามความ

ต้องการของตลาด โดยหนัมาปลูกข้าวพันธุ์ใหม่แทนพันธุ์ข้าวพื้นเมอืงที่เคยปลูก ทําให้แหล่งปลูกพันธุ์

ขา้วมพีนัธุข์า้วเพยีงไมก่ีพ่นัธุ ์มคีวามหลากหลายพันธุกรรมข้าวลดลง ซึ่งเป็นอนัตรายอย่างมากหากมี

การระบาดของโรคหรอืแมลง อาจทาํให้เกดิความเสยีหายอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ดังนัน้ หากมกีาร

ขยายตวัของการสง่ออกขา้วเพิม่ข ึน้จากผลการทาํ FTA ไทย-สหรฐั ตามผลวเิคราะห์ที่ได้จากแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร ์ทาํใหม้กีารขยายพื้นที่การปลูกข้าวหรอืเปลี่ยนจากการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมอืงมาปลูก

เฉพาะขา้วพนัธุเ์พื่อการสง่ออกมากขึน้ จะมผีลกระทบต่อการเพิ่มความรุนแรงของปญัหาการลดลงของ

ความหลากหลายของพนัธกุรรมขา้วยิง่ข ึน้ ซึ่งปญัหาในกรณีดงักล่าวไม่ได้เป็นปญัหาเฉพาะในเรื่องข้าว 

แต่อาจมปีญัหาผลกระทบในลกัษณะเดยีวกนักบัพนัธุพ์ชืชนิดอืน่ๆ ด้วย 
 

(2) การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ กฎหมายของไทย กรณีพระราชบญัญติัคุ้มครองพนัธ์ุพืช 

กฎหมายสิทธิบตัร 

จากข้อเรยีกร้องของสหรฐัอเมรกิาในประเด็นการขยายให้ความคุ้มครองสทิธบิัตรสิง่มชีวีติทุก

ประเภท คือ สัตว์ พืช และจุลินทรยี์ หากไทยยอมรบัข้อเรียกร้องดังกล่าว จะมีผลทําให้ต้องมกีาร

เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบกฎหมายของไทยด้านกํากับดูแลทรัพยากรชีวภาพ เปลี่ยนจากการใช้

พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุ์พืช ซึ่งเป็นระบบกฎหมายเฉพาะ (Sui generis System) ไปเป็นกฎหมาย

สทิธบิตัร  

การเปลี่ยนแปลงนําเอาระบบสทิธบิตัรสิง่มชีวีติมาใช้ จะส่งผลกระทบในด้านการดูแลกํากบัการ

ใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย ปญัหาการฉกฉวยนําทรพัยากรชวีภาพ

ของไทยไปใชอ้ย่างไมเ่ป็นธรรม รวมทัง้ปญัหาด้านการแบ่งปนัผลประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรชวีภาพ 

เนื่องจากภายใต้ระบบกฎหมายสทิธบิตัรทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบัน ไม่มขี้อกําหนดเรื่องการแจ้งแหล่งที่มาของ

ทรพัยากรชวีภาพที่เป็นฐานในการประดิษฐ์ และไม่มขี้อบังคบัเรื่องการแบ่งปนัผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรมกบัประเทศหรอืผู้เป็นเจา้ของทรพัยากรชวีภาพ (โปรดดูตารางที ่18 และ 19 ประกอบ) 
 

ตารางที ่18: เปรยีบเทยีบการคุม้ครองระหวา่งอนุสญัญา UPOV ฉบบัปี 1978, ปี 1991 และขอ้ตกลงทรปิส์ 

หวัข้อเร่ือง UPOV 1978 UPOV 1991 TRIPS 
สิง่ทีคุ่ม้ครอง พนัธุ์พืชที่แต่ละประเทศประกาศ

เป็นพนัธุ์พชืคุม้ครอง 
พนัธุ์พชืทุกชนิด การประดิษฐ์ ซึ่งอาจ

รวมถึงพนัธุ์พืชหรือไม่
กไ็ด ้ขึน้อยู่กบันโยบาย
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ประเทศสมาชกิ 

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
คุม้ครอง 

- ความใหม่ 
- มคีวามแตกต่างของลกัษณะ
ประจําพนัธุ์ 
- ความสมํ่าเสมอของลกัษณะ
ประจําพนัธุ์ 

- ความใหม่ 
- มคีวามแตกต่างของลกัษณะ
ประจําพนัธุ ์
- ความสมํ่าเสมอของลกัษณะ
ประจําพนัธุ์ 

- ความใหม่ 
- มีข ัน้การประดิษฐ์ที่
สงูขึน้ 
- มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นท า ง
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หวัข้อเร่ือง UPOV 1978 UPOV 1991 TRIPS 

- มคีวามคงตวัของลกัษณะประจํา
พนัธุ ์

- มคีวามคงตวัของลกัษณะ
ประจําพนัธุ ์

อุตสาหกรรม 
- มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ประดษิฐ์อย่างชดัเจน  

ระยะเวลาคุม้ครอง อย่างน้อย 15 ปี อย่างน้อย 20 ปี อย่างน้อย 20 ปี 

ล ักษณะของสิทธิ
เดด็ขาด 

สิทธิในการผลิต ขาย และนําเข้า
ส่วนขยายพนัธุ์ 

สิทธิ ในการผลิต  ขาย และ
นําเขา้ทุกส่วนของพชื 

สิทธิในการผลิต ขาย 
ใ ช้  นํ า เ ข้ า  แ ล ะ
ศกึษาวิจัยทุกส่วนของ
พชื 

ขอ้หา้มการวจิยัและ
ปรบัปรุงพนัธุ์ 

ไม่จํากดั จํากดัสาํหรบัพชืลกูผสม และ
พชืทีพ่ฒันาจากพนัธุ์พชือนุ
พนัธุ ์

จํากัด หากกระทบต่อ
ประโยชน์และการใช้
งานตามปกติของผู้ทรง
สทิธิ 

สิทธิพิเศษสําหรับ
เกษตรกร ในการ
เ ก็ บ รั ก ษ า แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเมล็ด
พนัธุ ์

ม ี ขึน้กบักฎหมายภายในของแต่
ละประเทศ 

ไม่ม ี

ขอ้หา้มคุม้ครอง
ซํา้ซอ้น 

ม ี ไม่ม ี ขึน้กบักฎหมายภายใน 
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ตารางที ่19: เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกฎหมายคุม้ครองพนัธุพ์ืชของไทยกบัขอ้เรยีกร้องของ

สหรฐัอเมรกิาในการเจรจาจดัทาํความตกลง FTA 

ประเดน็ 
การคุ้มครองตาม 

พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
2542 

ข้อเรียกร้องของสหรฐั 

 (ระบบกฎหมายเฉพาะ ) 
1. การคุ้มครอง

สิทธิบตัรส่ิงมีชีวิต 

2. การคุ้มครองพนัธ์ุ
พืชตามอนุสญัญายู

ปอฟ 
กรอบความ

คุม้ครอง 

 ใหก้ารคุม้ครองพนัธุ์พชืทัง้ทีเ่ป็น

พนัธุ์พชืป่า พนัธุ์พชืพืน้เมอืง 

และพนัธุ์พชืใหม่  

 ขยายการคุม้ครอง

สทิธิบตัรมายงัพชื

สตัว ์และพนัธุ์พชื 

พนัธุ์สตัว ์

 ใหก้ารคุม้ครองเฉพาะ

พนัธุ์พชืใหม่ แต่ไม่ได้

คุม้ครองพนัธุ์พชืป่า 

พนัธุ์พชืพืน้เมอืง  

ส่วนของพชืที่

คุม้ครอง 

 ใหก้ารคุม้ครองเฉพาะส่วนทีใ่ช้

สาํหรบัการขยายพนัธุ์เท่านัน้ 

 นกัปรบัปรุงพนัธุ์มสีทิธิเหนือส่วนขยายพนัธุ์พชื 

และรวมถึงใบ ลาํต้น ผลผลติต่างๆทีไ่ดจ้ากพนัธุ์

พชืทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง 

พนัธุ์พชืทีไ่ดร้บั

การคุม้ครอง 

 ใหค้วามคุม้ครองพนัธุ์พชืใหม่

เฉพาะรายการพชืทีร่ฐัมนตรี

ประกาศ โดยความเหน็ชอบ

คณะกรรมการคุม้ครองพนัธุ์พชื

เท่านัน้ 

 พนัธุ์พชืทุกชนิดทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงพนัธุ์ และมี

คุณสมบตัิตามเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 

สทิธิของ

เกษตรกร 

 ใหก้ารคุม้ครองสทิธิเกษตรกรใน

บางเรื่อง เช่น การเกบ็เมลด็พนัธุ์

ไวใ้ชใ้นฤดถูดัไป  การ

แลกเปลีย่นเมลด็พนัธุ์ระหว่าง

เกษตรกรดว้ยกนั ฯ 

 ไม่ใหค้วามสาํคญัแก่สทิธิเกษตรกร 

 จํากดัสทิธิทีจ่ะเกบ็รกัษาผลผลติไวใ้ชเ้ป็นเมลด็

พนัธุ์ เกษตรกรต้องซือ้เมลด็พนัธุ์ในทุกฤดู

เพาะปลกู 

บทบญัญตัิเพื่อ

คุม้ครองการ

เขา้ถึงและการ

แบ่งปนั

ผลประโยชน์จาก

การใชท้รพัยากร

ชวีภาพอย่างเป็น

ธรรม 

 กาํหนดใหผู้้ขอรบัการคุม้ครอง

ต้องพสิจูน์ว่าพนัธุ์พชืทีข่อรบัการ

คุม้ครองมคีวามปลอดภยั ไม่เป็น

อนัตรายต่อระบบนิเวศน์ 

 ใหเ้ปิดเผยแหล่งทีม่าของ

ทรพัยากรพนัธุกรรมทีใ่ชใ้นการ

ปรบัปรุงพนัธุ ์

 ใหพ้สิจูน์ว่าการเขา้ถึงทรพัยากร

พนัธุกรรมนัน้เป็นไปโดยชอบ 

และมกีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็น

ธรรมแก่เจ้าของทรพัยากร

พนัธุกรรม 

 ไม่มขีอ้กาํหนดในเรื่องน้ี  ไม่มขีอ้กาํหนด

ในเรื่องน้ี 
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(3) ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตตดัแต่งพนัธุกรรมและชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน 

จากขอ้เรยีกร้องของสหรฐัใน FTA ให้ประเทศไทยยึดถือข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการด้าน

สขุอนามยัและสขุอนามยัพชื (ความตกลง SPS) ภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครดั และต้องการ

ใหป้ระเทศไทยขจดัมาตรการต่างๆ ทางด้านการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีชวีภาพ เช่น การติด

ฉลากสนิค้า GMOs เป็นต้น หากประเทศไทยยอมรบัตามข้อเรยีกร้องดังกล่าว จะเป็นผลให้ไทยต้อง

เปิดรบัสนิคา้ทีเ่ป็นหรอืมสีว่นประกอบทีเ่ป็นสิง่มชีวีติตัดแต่งพันธุกรรมเข้ามามากขึ้น รวมทัง้สิง่มชีวีติที่

ไมไ่ด้มแีหล่งกาํเนิดในประเทศไทยหรอืชนิดพนัธุต์่างถิน่ (Alien Species)  

ทัง้นี้ ตามความตกลง SPS ใหส้ทิธแิกป่ระเทศสมาชกิในการใชม้าตรการจาํกดัการนําเข้าสนิค้าที่

อาจเป็นอนัตรายต่อชวีติและสขุภาพของมนุษย์ สตัว ์หรอืพชื โดยจะต้องเป็นมาตรการที่องิกบัมาตรฐาน

ระหวา่งประเทศ หรอืมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตร ์(Scientific Evidence) ในการใชม้าตรการดงักล่าว 
 

(4)  ผลกระทบจากเร่ืองการคุ้มครองการลงทุน  

การศกึษาของ Correa (2004) พบวา่ขอ้บทวา่ด้วยการลงทุนในความตกลง FTA มเีนื้อหากว้าง

กวา่ขอ้กาํหนดทีม่อียู่ในความตกลงระหวา่งประเทศ เนื่องจากได้ขยายเรื่องทรพัย์สนิทางปญัญามากกว่า

ที่กําหนดไว้ในความตกลงทรปิส์ และได้นําหลักการเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) มาใช้โดยไม่มี

ขอ้ยกเวน้ดงัเชน่ทีก่าํหนดไวใ้นอนุสญัญาระหวา่งประเทศ 

นอกจากนี้ ไม่เป็นที่ชดัเจนว่า “สทิธกิารคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญา” ภายใต้ข้อบทด้านการ

ลงทนุทีอ่าจนําไปสูก่ระบวนการยุตขิอ้พพิาทมคีวามหมาย ขอบเขตเพียงใด โดยเฉพาะปญัหาที่เกดิขึ้น

จาก “มาตรการบงัคบัใช้สทิธ”ิ (Compulsory License) ซึ่งนักลงทุนอาจสามารถเรยีกร้องความเสยีหาย

ในด้านธุรกจิได้ รวมทัง้ปญัหาที่เกดิขึ้นจากมาตรการบังคบัให้เปิดเผยแจ้ง “แหล่งที่มาของทรพัยากร

พนัธกุรรม” เพื่อการป้องกนัปญัหาโจรสลดัชวีภาพ ซึ่งผู้ลงทุนอาจหยิบยกประเด็นโต้แย้งในแง่ความไม่

สอดคล้องกบักฎหมายระหวา่งประเทศขึน้ได้ 

ในความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนในด้านทรัพย์สินทางปญัญานี้  จึงมีความ

เป็นไปได้สงูวา่ ปญัหาขอ้พพิาทด้านการลงทนุจะนําไปสู่การปรบัแก้กฎหมายด้านทรพัย์สนิทางปญัญา

ของประเทศกาํลงัพฒันา แมว้า่กฎหมายเหล่านัน้จะมคีวามสอดคล้องกบัความตกลงทรปิสก์ต็าม 

Correa ได้หยิบยกปญัหาที่อาจเกิดขึ้นเ ป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรชีวภาพ 

ทรพัยากรพนัธกุรรม ในประเดน็ทีเ่กีย่วโยงกบับทวา่ด้วยการลงทนุไวห้ลายประการ เชน่  

 ทรพัยากรชวีภาพ (Biological Material) ทีม่กีารจดัเกบ็ ได้มา ภายใต้การอนุญาตให้เข้าถึง 

อาจถูกตีความได้ว่าเป็น “สินทรัพย์” ของผู้เกบ็รวบรวม (Collector) ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองใน

ความหมายของคาํวา่ “นักลงทนุ” (Investor) 

 ปญัหาจากการที่รฐัเพิกถอนการอนุญาตหรอืยกเลิกการทําสัญญาให้เข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรม ผู้ที่ถูกเพิกถอน/ยกเลิกอาจเรยีกร้องสทิธิคุ้มครองหรือการชดเชย เนื่องจาก “การลงทุน” 

ได้รบัความเสยีหาย 

 ปญัหาจากการที่ผู้ได้ร ับอนุญาตให้เก็บรวบรวมทรัพยากรชวีภาพซึ่งเป็นชาวต่างชาต ิ

เรยีกรอ้งสทิธใิน “สนิทรพัย์” ที่ได้เกบ็รวบรวมมาภายใต้นิยามของการลงทุนซึ่งมคีวามหมายขอบเขต
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กว้างมาก เช่น ถ้ารฐับังคบัให้คนืตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพที่เกบ็รวบรวมไป หรอืให้มกีารแบ่งปนั

ผลประโยชน์ ผู้เกบ็รวบรวม (ในฐานะนักลงทนุ) อาจฟ้องรอ้งวา่ถูกรฐัละเมดิสทิธใินสนิทรพัย์ได้ 

  เง ือ่นไขในขอ้บทวา่ด้วยการลงทุน เช่น ในกรณีความตกลง FTA สหรฐั-สงิคโปร์ ได้จํากดั

อาํนาจของรฐัทีจ่ะกาํหนดมาตรการเกีย่วกบัการลงทุน (Performance Requirement) เช่น ห้ามบังคบัให้

มกีารถ่ายทอดเทคโนโลย ีฯลฯ ในขณะทีอ่นุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (มาตรา 16) มี

ขอ้กาํหนดในเรือ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ หรอืการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร

ชวีภาพอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ จงึอาจเป็นข้อขดัแย้งระหว่างข้อบทว่าด้วยการลงทุนใน FTA กบัการปฏิบัติ

ตามพนัธกรณีในอนุสญัญาความหลากหลายทางชวีภาพ และส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการความ

หลากหลายทางชวีภาพใหเ้กดิความยัง่ยนื 
 

3.4.  การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เนื่องจากสถานะของประเทศไทยในปจัจุบันได้เข้าเป็นรฐัภาคขีองอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงต่อหรอืโดยอ้อมต่อความหลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทย ต่างล้วน

แล้วแต่สง่ผลกระทบไมท่างใดกท็างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าถึงและการ

ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ สามารถสรุปเป็นผลกระทบเชงิบวกและผลกระทบเชงิลบได้

ดงัต่อไปนี้ 

• ผลกระทบเชิงบวก 

(1)  ประเทศไทยสามารถนํามาตรการของระบอบระหว่างประเทศฯ มาปรบัใช้เป็นกฎเกณฑ์ใน

การควบคมุการเขา้ถงึและแบ่งปนัผลประโยชน์ตามกฎหมายภายในของประเทศไทยได้   

(2)  การทีป่ระเทศไทยมมีาตรการควบคมุการเขา้ถงึและแบ่งปนัผลประโยชน์เป็นการแสดงออก

ถงึสทิธอิธปิไตยของประเทศไทยเหนือทรพัยากรชวีภาพ 

(3) ประเทศไทยสามารถควบคุม หรอืกําหนดทิศทางการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพ

เพื่อใหป้ระเทศไทยได้รบัประโยชน์สูงสุด และประเทศไทยจะได้รบัผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการอนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรชวีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รบัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีทีเ่กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ และการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรชวีภาพ 

(4) การให้ชุมชนท้องถิ่นมสี่วนร่วมในกระบวนการให้ความยินยอมก่อนการเข้าถึง เป็นการ

แสดงออกถงึการรบัรูบ้ทบาท ความสาํคญั และสทิธขิองชมุชนทอ้งถิน่เหนือทรพัยากรชวีภาพ 

(5) ชุมชนท้องถิ่นมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์อันจะกระตุ้นให้เกดิการอนุรักษ์และ

พฒันาทรพัยากรชวีภาพมากยิง่ข ึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย

ต่อไป 

(6)   มาตรการของประเทศผู้ใช้ (User Measures) ในระบอบระหว่างประเทศฯจะทําให้ประเทศ

ไทยมกีลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการตดิตามตรวจสอบปญัหาการลกัลอบเขา้ถงึทรพัยากรชวีภาพ และการ

ปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการแบ่งปนัผลประโยชน์โดยเฉพาะกรณีผู้ใชท้รพัยากรทีอ่ยู่ในต่างประเทศ 

(7) มาตรการในระบอบระหว่างประเทศฯ จะทําให้หลักเกณฑ์ในการเข้าถึงและแบ่งปนั

ผลประโยชน์มคีวามชดัเจนและเป็นมาตรฐานทําให้เกิดความสะดวกแก่นักวจิัยไทยที่ต้องการเข้าถึง

ทรพัยากรชวีภาพในประเทศอืน่ 
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(8) หลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนและเป็นมาตรฐานจะทําให้ผู้ประกอบธุรกจิสามารถวางแผนการลงทุน 

วเิคราะห ์SWOT วางแผนการพฒันาผลติภณัฑ์ ตลอดจนวางแผนด้านการตลาดทําได้ง่าย และมคีวาม

แน่นอนมากยิง่ข ึน้ 

(9) การเปิดเผยรายละเอยีดแหล่งทีม่าของทรพัยากรชวีภาพในคําขอสทิธบิัตรจะช่วยทําให้การ

คุม้ครองสทิธใินระบบสทิธบิตัรมคีวามถูกต้องและชอบธรรมมากยิง่ข ึน้ 

(10) ระบอบระหว่างประเทศฯ จะทําให้ประเทศไทยเกิดการจดัทําฐานข้อมูลของทรพัยากร

ชวีภาพ และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประโยชน์ในการควบคมุการเขา้ถงึ 
 

• ผลกระทบในเชิงลบ 

(1) ประเทศไทยต้องตรากฎหมาย หรอืแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุวตัิการให้เป็นไปตามมาตรการ

ของระบอบระหว่างประเทศฯ เช่น กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช หรือกฎหมายสทิธิบัตร หรือกลไกใน

กฎหมายอืน่ๆ เชน่ กฎหมายศลุกากร กฎหมายวา่ด้วยอาหารและยา เป็นต้น 

(2) นักวจิยัต่างชาตสิามารถอาศยัช่องทางเข้าถึงทรพัยากรชวีภาพที่มใีนประเทศไทยได้ และ

ประเทศไทยไม่อาจกําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นอุปสรรคขดัขวางต่อการเข้าถึงทรพัยากรชวีภาพ 

เพราะจะขดักบัหลักการของ CBD แต่ต้องกําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เอื้อต่อการเข้าถึงทรพัยากร

ชวีภาพ 

(3) รายละเอียดของมาตรการในระบอบระหว่างประเทศฯ ที่ยังไม่ชัดเจน เช่น ขอบเขต

ความหมายของทรพัยากรชวีภาพหรอือนุพันธุ์ (Derivative) อาจทําให้ประเทศไทยไม่อาจควบคุมการ

เขา้ถงึทรพัยากรชวีภาพได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และอาจสรา้งปญัหาในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์  

(4) กรณีที่กําหนดให้ระบอบระหว่างประเทศฯ ไม่มสีภาพบังคบัทางกฎหมาย และให้เป็นไป

ตามความสมคัรใจของประเทศสมาชกิจะทําให้การควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งปนัผลประโยชน์เกดิ

ความลกัลัน่ และเป็นชอ่งทางใหเ้กดิการลกัลอบเขา้ถงึทรพัยากรชวีภาพได้  

(5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะต้องเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรบัการดําเนินการ

ตามมาตรการของระบอบระหว่างประเทศฯ โดยเฉพาะหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ประสานงานกับ

หน่วยงานอืน่ภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งอาจต้องปรบัปรุงอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่

เหลื่อมซ้อนกนั เชน่ สาํนักนโยบายและแผน กระทรวงทรพัยากรฯ, กรมวชิาการเกษตร, กรมป่าไม,้ กรม

ประมง, สาํนักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) เป็นต้น  

(6) ประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ที่เกิดจากทรพัยากร

ชวีภาพ ทาํใหอ้าจเสยีเปรยีบในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์  

(7) ประเทศไทยต้องเตรยีมการให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ตระหนักถึงความสําคญัของ

การอนุรกัษ์ และพัฒนาทรพัยากรชวีภาพ ตลอดจนสทิธแิละหน้าที่ในกระบวนการควบคุมและแบ่งปนั
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ผลประโยชน์ รวมทัง้ต้องจดัเตรยีมมาตรการหรอืกลไกสนับสนุน ชุมชนท้องถิ่นในการเจรจาต่อรอง

ผลประโยชน์ 

(8) ประเทศไทยต้องจดัสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ก่อตัง้องค์กรใหม่ หรอืพัฒนา

ศกัยภาพขององคก์รเดมิเพื่อรองรบัการปฏบิตัติามมาตรการของระบอบระหวา่งประเทศฯ  

(9) ประเทศไทยต้องจดัสรรงบประมาณ และเรง่รดัในการจดัทําบัญชแีละพัฒนาฐานข้อมูลด้าน

ทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิน่อย่างเรง่ด่วน เพราะการขาดฐานขอ้มลูดังกล่าวทําให้การบรหิาร

จดัการทรพัยากรชวีภาพไมส่ามารถกระทาํได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

(10) ประเทศไทยต้องจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ

ตรวจสอบเอกสารรบัรอง เชน่ กรมศลุกากร คณะกรรมการอาหารและยา กรมทรพัย์สนิทางปญัญา เป็น

ต้น เพื่อใหก้ลไกการตรวจสอบการปฏบิตัติามการควบคมุการเข้าถึงและการแบ่งปนัผลประโยชน์เป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

(11) การกาํหนดหน้าทีใ่หผู้้ขอสทิธบิัตรต้องเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของทรพัยากรชวีภาพอาจ

ทาํใหถู้กโต้แย้งวา่เป็นการเพิม่เตมิหลกัการทีน่อกเหนือไปจากที่กําหนดในข้อตกลงทรปิส์ (TRIPS) และ

อาจนําไปสูข่อ้พพิาท หรอืการตอบโต้ทางการคา้ได้ 

(12) มาตรการใหค้วามยนิยอมอาจยุ่งยากและซบัซ้อนจนเพิม่ต้นทุนและเป็นภาระแก่ผู้ขอเข้าถึง

เกนิสมควร เชน่ กรณีต้องขอความยนิยอมจากชุมชนที่เกี่ยวข้อง หรอืจากหน่วยงานหลายแห่ง เป็นต้น 

ทาํใหไ้มจ่งูใจใหข้อเขา้ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพ กรณีทรพัยากรชวีภาพที่มใีนประเทศอื่นด้วย 

อาจทาํใหเ้กดิการแขง่ขนักนั และทาํใหผู้้ขอเขา้ถงึมอีาํนาจในการต่อรองผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่

เป็นผลดตี่อประเทศไทย 
 

3.5. ชุมชนท้องถ่ินกบัการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากประมวลผลการศกึษาทัง้จากบรบิทภายในประเทศและการเคลื่อนไหวตลอดจนประสบการณ์

ในต่างประเทศ ได้มกีารเสนอจดัทําแนวทางปฏิบัติสําหรบัการรบัมอืกระแสโลกาภิวตัน์ของชุมชนใน

ประเทศไทยทีเ่กีย่วการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ 5 ประการสาํคญั คอื  

1) การจดทะเบียนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิญัญาท้องถิ่นโดยชุมชนเพื่อ

ผลประโยชน์ของชุมชน โดยใช้วธิกีารและเครื่องมอืที่พัฒนาขึ้นโดยร่วมกบัชุมชน ชุมชนจะได้ทราบ

ขอ้มลูพื้นฐานและความสาํคญัของทรพัยากรทีม่อียู่ในชมุชน ถ่ายทอดความรู้ระหว่างเยาวชนกบัผู้อาวุโส 

และขอ้มลูเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนเอง และต่อประเทศชาตโิดยสว่นรวมด้วย 

2) การนําพันธุ์พืช ภูมปิญัญาการแพทย์พื้นบ้าน หรอืผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปขอรบัการ

คุม้ครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอรบัการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 

2542 กฎหมายคุม้ครองและส่งเสรมิภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และกฎหมายคุ้มครองสิง่

บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์พ.ศ.2546 เพื่อป้องกนัมใิหม้กีารนําเอาทรพัยากรชวีภาพ ภูมปิญัญา และผลิตภัณฑ์

ของชมุชนไปใชป้ระโยชน์โดยชมุชนไมไ่ด้รบัการแบ่งปนัผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 



72 | ห น้ า  

 
3) การฝึกอบรมเพ◌่ือใหช้มุชนท้องถิ่นมคีวามรู้และเท่าทนักฎหมายภายใน และกฎหมาย

ระหวา่งประเทศที่เกี่ยวข้องกบัทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญาท้องถิ่น เพื่อที่ชุมชนจะเข้าใจสทิธขิอง

ตนทีไ๋ด้รบัการรบัรองภายใต้อนุสญัญาระหวา่งประเทศ และอาจรวมถึงความเหน็ต่อปญัหาและข้อจํากดั

ของอนุสญัญาดงักล่าว ชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกบักฎหมายภายใน และสามารถมสี่วนร่วมต่อการบรหิาร

กฎหมายดงักล่าวได ้

4) การฝึกอบรมและจดัประชุมในท้องถิ่น และระดับเครอืข่ายเพื่อให้สามารถรู้เท่าทนัเพื่อ

ป้องกนั ลดผลกระทบและแกป้ญัหาในกรณีโจรสลดัชวีภาพ โดยการหยิบยกกรณีสําคญัๆที่เกี่ยวกบับาง

ชุมชนหรอืกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทัง้นี้โดยประสานการทํางานร่วมกันกบัองค์กรพัฒนาเอกชนและ

หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) การเตรยีมความพรอ้มของชมุชนเพื่อทาํความเขา้ใจผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรทีี่

มตี่อทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เพื่อทีช่มุชนและเกษตรกรจะสามารถเสนอจุดยืนของตนใน

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสามารถมสี่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม ตามบทบัญญัติใน

มาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  

อย่างไรกต็ามเพื่อให้แนวปฏิบัติเหล่านี้สามารถนําไปดําเนินการได้จรงิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จาํเป็นต้องพฒันาคูม่อื สือ่ และเอกสารเพื่อใชส้าํหรบัการฝึกอบรม การจดัทําแบบฟอร์มตัวอย่างสําหรบั

การขึ้นทะเบียนความหลากหลายทางชวีภาพ และการจดัทําโครงการบูรณาการนําร่องโดยหยิบยก

ทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิน่บางเรือ่งขึน้มาดําเนินการในหลายๆระดบั เป็นต้น  
 

นอกจากนัน้ได้มกีารเสนอ แนวปฏิบติัสาํหรบัชุมชน  ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปี 

2550 ที่เอื้ออํานวยต่อบทบาทของชุมชนต่อการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชวีภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 66 และ 67 รวมถึงในบทบัญญัติในมาตรา 190 ที่เปิดให้

ภาคประชาชนที่จะได้ร ับผลกระทบมพีื้นที่ในการมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบของการเจรจาการค้า

ระหวา่งประเทศ  

โดยชีใ้หเ้หน็วา่ โครงสรา้งการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาทองถิ่น 

รวมทัง้กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนที่ต้องนํามาปรบัใช้เพื่อสร้างแนวปฎิบัติของชุมชนเพื่อให้

เจตนารมณ์ของกฎหมายมผีลปฏิบัติอย่างแท้จรงิ แต่ในขณะเดียวกนัจารตีประเพณีของชุมชนกค็วร

ได้รบัการส่งเสรมิสนับสนุน รวมไปถึงสามารถทําให้เกดิการปรบัปรุงกฎหมาย โครงสร้างการบรหิาร

จดัการภายใน และแมแ้ต่ทาํใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในระดบัระหวา่งประเทศทีไ่มเ่หมาะสมได้ด้วย  

ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ในปจัจบุนั นอกจากทําให้เกดิกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากฐาน

ทรพัยากรและภูมปิญัญาจากชมุชนเพื่อผลประโยชน์ทางการคา้แล้ว ยงัได้เปิดหน้าต่างให้ชุมชนได้เรยีนรู้

และแลกเปลี่ยนกบัชุมชนต่างๆในระดับโลก ทัง้ในแง่ของการสร้างความร่วมมอืเพื่อสนับสนุนกติกา

ระหวา่งประเทศใหเ้อือ้อาํนวยต่อการอนุรกัษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน และการหยุดยัง้หรอืลด

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อชมุชนได้ไปพรอ้มๆกนัด้วยภารกจิสาํคญัที่ควรดําเนินการต่อเพื่อให้แนวปฏิบัติ

นี้ สามารถดําเนินไปได้อย่างเป็นจรงิ คอื  
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1. จดัทาํเอกสารและสือ่การจดัทาํเอกสารเพื่อจดัทาํเป็นคูม่อืสาํหรบัประชาชน อย่างน้อย 3 ชดุคอื  

- คูม่อืหรอืสือ่เพื่ออธบิายความเขา้ใจเกีย่วกบัอนุสญัญาระหวา่งประเทศที่เกี่ยวข้องในภาษาที่

ชมุชนทอ้งถิน่และประชาชนทัว่ไปจะสามารถเขา้ใจได้งา่ยๆ 

- จดัทําคู่มอื แผ่นพับ หรอืสื่อที่อธบิายเกี่ยวกบักฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการ

ความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทีชุ่มชนท้องถิ่นจะสามารถรบัทราบถึง

สทิธปิระโยชน์และมสีว่นรว่มในการบรหิารและใชป้ระโยชน์จากกฎหมายทีม่อียู่ 

- จดัทาํเอกสารเผยแพรท่ี่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบักรณีการนําเอาทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ไปใชป้ระโยชน์อย่างไมเ่หมาะสม โดยใชร้ปูแบบและภาษาทีช่มุชนสามารถเขา้ใจได้  

2. จดัทําตัวอย่างแบบฟอร์มสําหรบัการจดทะเบียนทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญาท้องถิ่นของ

ชมุชน โดยตัวอย่างของแบบฟอร์มดังกล่าวควรออกแบบเพื่อให้เป็นมติรกบัชุมชนและผู้ใช้ให้

มากทีส่ดุ 

3. จดัทาํโครงการบูรณาการขึน้มาในระดบัพื้นทีห่รอืในประเดน็เฉพาะ โดยพยายามเชื่อมโยงงานที่

เกีย่วขอ้งกบัการรวบรวมองคค์วามรูพ้ื้นฐานทัง้ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การสนับสนุน

การพฒันาผลติภณัฑ์ของชมุชนและผู้ประกอบการขนาดเลก็ ไปจนถึงมาตรการ และนโยบายใน

การคุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในระดบัระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 

ทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิ่นนัน้ นับวนัยิ่งมคีวามสําคญัมากยิ่งข ึ้นทุกท ีโดยเฉพาะ

อย่างยิง่หากเราตระหนักว่า ภายในอนาคตข้างหน้าเมื่อฐานของการพัฒนาเศรษฐกจิซึ่งยืนอยู่บนฐาน

ของการใชพ้ลงังานจากเชื้อเพลิงดึกดําบรรพ์เสื่อมสลายลง การหนักลับมาพึ่งพาและพัฒนาตนเองบน

ฐานของทรพัยากรและภูมปิญัญาของเราเอง จะเป็นทางออกไม่กี่หนทางที่ประเทศและประชาชนจะอยู่

รอดและพฒันาต่อไปได้อย่างยัง่ยนื  
 

4. ยทุธศาสตรช์าติและกลไกเชิงสถาบนัด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

 4.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 

4.1.1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระดับชาติท่ีเก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและ  

ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม  

 ความหลากหลายทางชวีภาพเริม่ถูกผนวกเขา้สูยุ่ทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ครัง้แรกในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) โดยมกีารกําหนดแนว

ทางการพฒันา ด้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติของประเทศให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ เพื่อ

ความสมดุลของระบบนิเวศและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนเศรษฐกจิฐานรากของประเทศอย่างยัง่ยืน 

ซึ่งกาํหนดใหม้กีารอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศ โดยจดัให้

มเีครือข่ายข้อมูลและการลงทุนวจิยัด้านความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้กําหนดมาตรการทาง

กฎหมายเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์พืชและสตัว์ที่มคีวามสําคญั ควบคู่ไปกบัการสร้างความร่วมมอืในการ

อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ให้ชุมชนและท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการคุ้มครองพันธุ์พืชและพันธุ์

สตัว ์
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 ต่อมาภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที ่

10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ระบุถึงสาระสําคญัที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการความหลากหลายทาง

ชวีภาพไว้ใน ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ

สร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม ใหค้วามสาํคญักบั 

 การรกัษาฐานทรพัยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรกัษาสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์

และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ส่งเสรมิสทิธชิุมชนและ  

การมสี่วนร่วมในการจดัการทรพัยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจดัการร่วมเพื่ออนุรกัษ์และ

ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแลทรพัยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน น้ํา ป่าไม ้

ทรพัยากรทะเลและชายฝ ัง่ ทรพัยากรแร่ การแก้ปญัหาความขดัแย้งอย่างสนัติวธิ ีรวมทัง้การ

ป้องกนัภยัพบิตั ิ 

 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตและการพัฒนาที่ยัง่ยืน โดยการปรับ

แผนการผลติและพฤติกรรมการบรโิภคไปสู่การผลิตและการบรโิภคที่ยัง่ยืน เพื่อลดผลกระทบ

ต่อฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทัง้ด้านการเงนิและ

การคลัง และการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้พัฒนา

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกจิกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชวีติ โดยการเพิ่มประสทิธิภาพการกําจดัมลพิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมกีลไก

กาํหนดจดุยนืต่อพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

 การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาท้องถิ่น เป็นการวางพื้นฐาน

เพื่อนําไปสูก่ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพในระยะยาว โดยใช้หลักเศรษฐกจิ

พอเพยีงเป็นแนวทางสําคญั เริม่จากการจดัการองค์ความรู้และสร้างภูมคิุ้มกนั ส่งเสรมิการใช้

ความหลากหลายทางชวีภาพในการสร้างความมัน่คงของภาคเศรษฐกจิท้องถิ่นและชุมชน

รวมทัง้พฒันาขดีความสามารถและสร้างนวตักรรมจากทรพัยากรชวีภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ประเทศ 

ในปจัจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ได้มกีารยกร่าง

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (2555 – 2559) ข ึน้มาโดยภายใต้ร่างยุทธศาสตร์การ

พฒันาประเทศได้มกีารกาํหนด ยุทธศาสตร์การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยัง่ยืนไว้ เป็นยุทธศาสตรท่ี์ 6  

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมวี ัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละมกีารคุม้ครองรกัษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ นอกจากนัน้ยงัได้กาํหนดเป้าหมายการพฒันา ทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายทางชวีภาพ คอื 

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพให้เพียงพอกับ

การรกัษาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล คุ้มค่า และเป็นธรรม ซึ่งมกีารกําหนดแนวทางการ

พฒันาทีเ่กีย่วขอ้งความหลากหลายทางชวีภาพโดยตรงไวด้งัต่อไปนี้ 



75 | ห น้ า  

 
 1) การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มแีนวทางหลกั ดงันี้ 

• คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ อนุรักษ์พื้นที่เปราะบางที่ม ี

ความสาํคญัเชงินิเวศ สรา้งพื้นทีเ่ชือ่มต่อระหว่างป่า วางระบบเพื่อแก้ไขปญัหาการบุกรุกถือครองที่ดินใน

พื้นทีป่่าไม ้โดยใหม้กีารจดัทาํทะเบยีนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อนุรกัษ์ทัง้หมด ดําเนินการพิสูจน์สทิธ ิและ

รว่มมอืกบัผู้มสีว่นได้เสยีจดัทาํแนวเขตพื้นทีอ่นุรกัษ์ เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัรว่มกนั ควบคุมการใช้ประโยชน์

พื้นทีต่้นน้ําและการใชส้ารเคมกีารเกษตรในพื้นที่ต้นน้ําอย่างเข้มงวด ส่งเสรมิเครอืข่ายอนุรกัษ์ ป้องกนั

การบุกรกุป่าไม ้โดยภาคประชาชนและชมุชน สง่เสรมิหลักการชุมชนอยู่ร่วมกบัป่า การปลูกป่า 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งเสรมิการจดัการป่าชุมชน การฟ้ืนฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร โดยให้

ความสาํคญักบัพื้นทีต่้นน้ําและพื้นทีร่อยต่อตามแนวเขตอนุรกัษ์ 

• พฒันาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจดัการองค์ความรู้ เพื่อใช้

เป็นเครือ่งมอืในการวางแผนและพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ โดยสนับสนุนให้มกีารจดัทําแผน

ที่แนวเขตที่ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เกดิความชัดเจน เพื่อให้ทราบถึง

ข้อเทจ็จรงิและสามารถวางระบบการจดัการแก้ไขปญัหาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบัน รวมทัง้

สนับสนุนการจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชวีภาพ ทรพัยากรชายฝ ัง่ ป่าชาย

เลน แหล่งน้ํา ทีด่นิ และทรพัยากรแร ่เผยแพรต่่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกปีผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์

และสือ่อืน่ๆ ปรบัปรงุระบบการจดัทาํฐานขอ้มลูพื้นทีป่่าไม ้และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอนุรกัษ์ โดย

ใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศ และภาพถ่ายดาวเทยีม ให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับร่วมกนั และ

สามารถตดิตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่่าและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิได้ 

• เ ร่งรัดพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดินเ พ่ือสนับสนุนการเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิ ต

การเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร โดยการแก้ไขปญัหาดินเคม็ ดินขาดอนิทรยีวตัถุ และปญัหา

การชะล้างพงัทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมที่เหมาะสม อาท ิการพัฒนาพันธุ์พืชทน

เคม็ทีใ่ชใ้นการฟ้ืนฟูบํารงุดนิ การใชน้ํ้าหมกัชวีภาพและปุ๋ ยอนิทรยี์เพื่อเพิม่ธาตุอาหารในดิน ส่งเสรมิการ

ปลูกหญ้าแฝกและการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ส่งเสรมิการทําวจิยัเพื่อ

แกป้ญัหาดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ สนับสนุนการดําเนินงานของหมอดินอาสา และการร่วมมอืระหว่างภาครฐั 

ภาควชิาการและภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการส่งเสรมิ

และการจดัการ สรา้งศนูย์การเรยีนรูแ้ละบ่มเพาะเกษตรกร เพื่อให้สามารถนําความรู้และเทคโนโลยีการ

อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูบํารงุดนิไปใชป้ระโยชน์ในพื้นทีอ่ย่างได้ผล 

• วางระบบการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ โดยพัฒนาระบบการจดัการร่วม

ในการจดัการทรพัยากรชายฝ ัง่ ทัง้ด้านการอนุรกัษ์ การท่องเที่ยว และการประมง ผลักดันยุทธศาสตร์

ความมัน่คงแหง่ชาตทิางทะเล บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและการกดัเซาะชายฝ ัง่ โดย

สง่เสรมิการปลูกป่าชายเลน ฟ้ืนฟูแนวปะการงั อนุรกัษ์แหล่งหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล ส่งเสรมิการ

จดัการพื้นทีช่ายฝ ัง่โดยการมสีว่นรว่มของชมุชน เพื่อการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและการทําประมงชายฝ ัง่

อย่างยัง่ยืน ปรบัปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขตชุมชน อุตสาหกรรม และโครงสร้าง
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พื้นฐานบรเิวณชายฝ ัง่ โดยคํานึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และปญัหาการกดั

เซาะชายฝ ัง่ในภาพรวม รวมทัง้ใหม้กีารวางแผนระยะยาวเพื่อรองรบัการเพิ่มขึ้นของน้ําทะเล ที่จะส่งผล

กระทบต่อเมอืงและพื้นทีช่ายฝ ัง่ 

• เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เ พ่ือสนับสนุนการเ พ่ิมประสิทธิภาพ

การเกษตรให้เกิดความมัน่คงด้านอาหารและพลังงาน และลดปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งได้อย่าง

ยัง่ยืน โดยปรบัปรงุองคก์รกาํกบัดูแลการจดัการน้ําแบบองคร์วม ทัง้การบรหิารจดัการในระบบลุ่มน้ําและ

การพฒันาระบบพยากรณ์น้ําเพื่อสรา้งความมัง่คงด้านน้ําให้กบัประเทศและประโยชน์ในการจดัสรรน้ําที่

เป็นธรรม รวมทัง้การป้องกนัภยัและเตอืนภยัน้ําแล้งและน้ําทว่ม 

• พฒันาและปรบัปรงุแหล่งน้ํา เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุนในแหล่งน้ําท่ีมีศักยภาพในการกัก

เก็บน้ํา เพ่ือสนับสนุนการสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลังงานแก่ประเทศ โดยการเพิ่มพื้นที่

ชลประทานและประสทิธิภาพการกระจายน้ําของระบบชลประทานอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม การพัฒนา

แหล่งน้ํา ทัง้แหล่งน้ําผวิดนิ แหล่งน้ําบาดาล และแหล่งน้ําในไร่นา ตลอดจนการผันน้ําระหว่างลุ่มน้ําทัง้

ภายในและระหวา่งประเทศ  ควบคู่กบัการจดัการความต้องการใช้น้ํา โดยคํานึงถึงความสมดุลและเป็น

ธรรมในการจดัสรรน้ําใหภ้าคการใชน้ํ้าต่างๆ กบัปรมิาณน้ําต้นทนุทีม่อียู่ 

• พฒันาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม โดยจดัระบบการกระจายน้ําให้เหมาะสมในทุกภาคส่วน ทัง้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ

อุปโภคบรโิภค ใช้หลักการลด การใช้ซํ้า และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle : 3Rs) และ

จดัทาํฉลากข้อมูลการใช้น้ํา (Water Footprint) รวมทัง้เพิ่มประสทิธภิาพการใช้น้ําของภาคการเกษตร  และ

สง่เสรมิการปลูกพชืทีใ่ชน้ํ้าน้อยในชว่งฤดูแล้ง เพื่อลดปญัหาการขาดแคลนน้า 

• จดัทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรพัยากรน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างเป็น

ระบบ โดยจัดการน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างผสมผสานตามศกัยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน

สามารถเขา้ถึงน้ําสะอาดได้อย่างทัว่ถึง ตลอดจนพัฒนาระบบพยากรณ์น้ําเพื่อประโยชน์ในการจดัสรร 

การป้องกนัภยัและเตอืนภยัทัง้จากน้ําแล้งและน้ําทว่ม  

• ส่งเสริมการอนุรกัษ์ ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรม โดยจดัใหม้กีารคุม้ครองพื้นทีอ่นุรกัษ์และระบบนิเวศทีเ่ปราะบาง ซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของสมุนไพร มี

ความหลากหลายทางชวีภาพทีส่มบูรณ์ และเป็นถิน่ที่อยู่ของพันธุ์พืชพันธุ์สตัว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ ์

สง่เสรมิการอนุรกัษ์พนัธกุรรมทอ้งถิน่โดยองคก์รชมุชน ปรบัปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเข้าถึงและการ

ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชวีภาพเพื่อการพึ่งตนเองและการสรา้งความมัน่คงด้านอาหารและสุขภาพ รวมทัง้

การสรา้งนวตักรรมจากทรพัยากรชวีภาพ เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ภายใต้กลไกการแบ่งปนั

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทัง้การสรา้งมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกจิจากนวตักรรมและการใช้ประโยชน์

ทรพัยากรชวีภาพ 

 2) เพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข้องกบักรอบความตกลงและ

พนัธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ มแีนวทางหลกั ดงันี้  
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• สนั บ สนุ น ก า รดํา เ นิ น งา น ตา มพัน ธก รณี แล ะ ข้ อ ตก ล งระ หว่ า งป ระ เ ทศ ด้ า น

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาท ิอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ และพิธสีาร
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อคุม้ครองและอนุรกัษ์ทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพและพันธุกรรม โดยให้ชุมชน
มกีารเขา้ถงึเพื่อใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื กาํหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางชวีภาพ และสนับสนุน
ใหเ้กดิกลไกการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมเมือ่มกีารใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ รวมทัง้พันธกรณีและ
ขอ้ตกลงวา่ด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื อนุสญัญาวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ อนุสญัญาบาเซล 
อนุสญัญาสต๊อกโฮล์มวา่ด้วยสารมลพษิทีต่กคา้งยาวนาน และพธิสีารทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นต้น   

 

 3) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มแีนวทางหลกั ดงันี้ 

• พั ฒ น า ชุ ม ช น ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม สิ ท ธิ ชุ ม ช น ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ 

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืน สนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาติเชงิอนุรกัษ์ ตามวถิีชวีติ ภูมปิญัญา และวฒันธรรมดัง้เดิม ภายใต้หลักการคนอยู่

รว่มกบัระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล สนับสนุนสทิธแิละบทบาทของชุมชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

เพื่อการพึ่งตนเอง ทัง้ด้านทรัพยากรชวีภาพ ป่าชุมชน การจดัการน้ํา การจดัการทรัพยากรชายฝ ัง่ 

รวมทัง้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิรว่มกนั สรา้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัระบบนิเวศเพื่อให้ชุมชนเกดิ

ความรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาต ิ สนับสนุนให้ชุมชนจัดทําโครงการเพื่อสํารวจทําฐานข้อมูล

ทรพัยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชวีภาพ และภูมปิญัญาท้องถิ่น โดยร่วมกบัองค์กรท้องถิ่น 

ส่งเสริมกิจกรรมที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ตลอดจน

สง่เสรมิระบบการจดัการทีเ่คารพสทิธทิางปญัญาและปกป้องทรพัยากรของชมุชน 
 

4.1.2 นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยัง่ยืน 

นอกจากยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้วจากมาตรา 6 ของ

อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพที่ประเทศไทยเป็นภาคอีนุสญัญาได้กําหนดให้ประเทศที่

เป็นภาคจีดัทาํนโยบายและกลยุทธร์ะดบัชาต ิเพื่ออนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

อย่างยัง่ยืนประเทศไทยโดยได้เริม่จดัทํานโยบายและมาตรการระดับชาติด้านความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากเหน็วา่ประเทศไทยจําเป็นต้องมกีรอบและทศิทางการดําเนินงาน

เกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพในภาพรวมของประเทศ แม้ว่าในขณะนัน้ประเทศไทยจะยังไม่ได้

เขา้เป็นภาคขีองอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ กต็าม 

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง

ยัง่ยนื ได้มกีารจดัทาํและใชเ้ป็นกรอบการดําเนินงานระดบัชาตมิาแล้ว จาํนวน 3 ฉบบั โดยฉบับที่ 1 และ

ที่ 2 นัน้ คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพ พิจารณาดําเนินการซึ่งได้มกีารแต่งตัง้คณะทํางานขึ้น เพื่อยกร่างและจดัทํา

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน โดย

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะฝ่ายเลขานุการของ

คณะอนุกรรมการฯ และคณะทาํงาน 
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สาํหรบัการจดัทาํนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพอย่างยัง่ยืน ฉบับที่ 3 เป็นการดําเนินการภายใต้คณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาต ิ(กอช.) ทีต่ ัง้ข ึน้ตามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการอนุรกัษ์และ

ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมสีาํนักความหลากหลายทางชวีภาพ สํานักงานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ การจดัทํานโยบาย มาตรการ และ

แผนการอนุรกัษ์ฯ ทัง้สามฉบบัดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดใหม้นีโยบายระดับชาติ ในการอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพครอบคลุมในทุกประเด็น ตลอดจนสอดคล้องกบัมาตรา 6 

ของอนุสญัญาฯ และการคุม้ครองทรพัยากรชวีภาพของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสรมิสร้าง

บทบาทของหน่วยงานนัน้ๆ 

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง

ยัง่ยืน ได้ผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ และกลัน่กรองอย่างเป็นขัน้ตอน ทัง้การจดัประชุมเพื่อรบัฟงั

ความเหน็จากผู้ทรงคณุวฒุ ินักวชิาการ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กร

พฒันาเอกชน รวมถงึการมสีว่นรว่มของทอ้งถิน่ สถาบันการศกึษา ตลอดจนการเวยีนเสนอหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพื่อพจิารณาปรบัปรงุแกไ้ข และนําเสนอคณะอนุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต/ิคณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชวีภาพแหง่ชาต ิและคณะรฐัมนตร ีเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ตามลําดบั 

ฉบบัท่ี คณะกรรมการฯ  

เหน็ชอบ 

คณะรฐัมนตรี 

เหน็ชอบ 

สาระสาํคญั 

1. นโยบาย มาตรการ 

และแผนการอนุรกัษ์ 

และใชป้ระโยชน์ 

ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพอย่าง

ย ัง่ยนื  

พ.ศ. 2541 – 2545  

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

เหน็ชอบ เมื่อวนัที ่21 

มกราคม 2540   

15 ก.ค. 2540  • การเสริมสร้างสมรรถนะใหแ้ก่บุคลากร  

• การใหค้วามรู้ความตระหนกัแก่สาธารณชน 

• การเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่พืน้ที่

คุม้ครอง  

• การสร้างแรงจงูใจใหแ้ก่ทอ้งถิ่นในการ

อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ  

• การคุม้ครองชนิดพนัธุ์และสายพนัธุ์ทีใ่กล้

สญูพนัธุ์และระบบนิเวศทีอ่ยู่ใน 

สภาพวกิฤต 

• การควบคุมและติดตามตรวจสอบกจิกรรมที่

คุกคามความหลากหลายทางชวีภาพ  

2. นโยบาย มาตรการ 

และแผนการอนุรกัษ์ 

และใชป้ระโยชน์ 

ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพอย่าง

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

เหน็ชอบ เมื่อวนัที ่6 

ธนัวาคม 2544  

11 ม.ิย. 2545  • การลดการสญูเสยีความหลากหลายทาง

ชวีภาพของประเทศไทย  

• การสร้างเครือข่ายอนุรกัษ์ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ  

http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication_2.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication_2.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication_2.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication_2.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication_2.html
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ฉบบัท่ี คณะกรรมการฯ  

เหน็ชอบ 

คณะรฐัมนตรี 

เหน็ชอบ 

สาระสาํคญั 

ยัง่ยนื พ.ศ. 2546 – 

2550 
• การอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าไมท้ีม่คีวามหลากหลาย

ทางชวีภาพสงู  

• การฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าไมเ้พื่อเป็นป่าชุมชนและ

เพื่อประโยชน์ใชส้อย  

• การสาํรวจวจิยัดา้นความหลากหลายทาง

ชวีภาพดา้นพชื สตัว ์แมลง และจุลนิทรียใ์น

พืน้ทีคุ่ม้ครองและพืน้ทีชุ่่มน้ําทีม่ ี

ความสาํคญั  

• การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ประชาชนทุก

ระดบั องคก์ารบริหารส่วนตําบล องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และชุมชนทอ้งถิ่นใน 

• การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพอย่างย ัง่ยนื  

• การรณรงคใ์หม้กีารใชป้ระโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพอย่างย ัง่ยนื 

ในพืน้ทีป่่าชุมชนทีม่อียู่  

• การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพืน้ทีชุ่่มน้ําของ

ประเทศไทย  

3. นโยบาย มาตรการ 

และแผนการอนุรกัษ์ 

และใชป้ระโยชน์ 

ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพอย่าง

ย ัง่ยนื 

พ.ศ. 2551 – 2554 

คณะกรรมการอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ความ

หลากหลายทาง

ชวีภาพแห่งชาติ 

เหน็ชอบ เมื่อวนัที ่14 

พฤศจิกายน 2550 

15 ม.ค. 2551 • การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของความ

หลากหลายทางชวีภาพใหเ้ป็นฐานทีม่ ัน่คง

ของการดาํรงชวีติของคนไทย ควบคู่กบัการ

วจิยัคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพให้

นํามาใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิของประเทศ

ไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

• สร้างกลไกในการเขา้ถึงและมกีารแบ่งปนั

ผลประโยชน์จากการพฒันาความ

หลากหลายทางชวีภาพใหก้บัประเทศอย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทยีม 

 

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง

ยัง่ยืน พ.ศ. 2551-2555 ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คอื กลยุทธ์เพื่อการ

คุม้ครององคป์ระกอบความหลากหลายทางชวีภาพ การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน การลดการคุกคามความหลากหลายทางชวีภาพ การส่งเสริมการวจิยั การ

ฝึกอบรม การให้การศกึษา การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครอืข่ายเรื่องความ

http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_3.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication_2.html
http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication_2.html
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หลากหลายทางชวีภาพ และการเสรมิสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการดําเนินงานตามความตกลง

ระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ พร้อมทัง้กลไกการบรหิารแผนไปสู่การปฏิบัติ

ของหน่วยงานต่างๆ และการตดิตามประเมนิผล  
 

4.2 กลไกเชิงสถาบนัด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

4.2.1 กลไกระดบัชาติ 

1) คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ  คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติเป็น

กร ร ม ก า รต า ม ก ฎ หม า ย ที่ ม ี ร า ย ล ะ เ อีย ด เ กี่ ย ว กับ อํ า น า จ ห น้ า ที่ แ ล ะ กา ร ดํ า เ นิ น ง า น 

ตาม พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตัง้แต่มาตรา 13 ถึงมาตรา 21 

ดงันี้ 

• อาํนาจและหน้าท่ี 

- เสนอนโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอความเหน็ชอบ

จากคณะรฐัมนตร ี

- กาํหนดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดล้อมตามมาตรา 32 

- พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมทีร่ฐัมนตรเีสนอตามมาตรา 35 

- พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมในระดับจงัหวดั

ตามมาตรา 37 

- เสนอแนะมาตรการด้านการเงนิ การคลงัการภาษอีากรและการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อปฏิบัติตาม

นโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาตติ่อคณะรฐัมนตร ี

- เสนอแนะใหม้กีารแก้ไขเพิ่มเติมหรอืปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดล้อมต่อคณะรฐัมนตร ี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรอืแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการ

แพรก่ระจายของมลพษิหรอืภาวะมลพษิทีค่ณะกรรมการควบคมุมลพษิเสนอตามมาตรา 53 (1) 

- กํากับดูแลและเร่งรดัให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคบั ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น ประกาศ ระเบียบและคําสัง่ที่จําเป็น เพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษา

คณุภาพสิง่แวดล้อมมคีวามเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 

- เสนอความเหน็ต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพิจารณาสัง่การในกรณีที่ปรากฏว่า ส่วนราชการหรือ

รฐัวสิาหกิจใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคบัเกี่ยวกบัการรกัษา

คณุภาพสิง่แวดล้อมอนัอาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

- กาํหนดมาตรการเพื่อเสรมิสร้างความร่วมมอืและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ 

และเอกชนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

- กาํกบัการจดัการและบรหิารเงนิกองทนุ 

- เสนอรายงานเกีย่วกบัสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อมของประเทศต่อคณะรฐัมนตรอีย่างน้อยปี

ละหนึ่งครัง้ 



81 | ห น้ า  

 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาตยิงัมหีน้าที่อ ื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัความหลากหลาย

ทางชวีภาพดงัต่อไปนี้ 

• 10การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอืน่ๆ ได้แก่ เหน็ชอบกบักาํหนด

นโยบาย แผน และมาตรการ ต่าง ๆ เชน่ 10  

- 10นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง

ยัง่ยนื พ.ศ. 2546-2550 

- 10นโยบาย มาตรการ และแผนการจดัการพื้นทีชุ่ม่น้ําของประเทศไทย 

- 11แผนแมบ่ทเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตริะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) 

- 10แผนจดัการป่าชายเลนของประเทศ 

- 10เหน็ชอบกบัการเสนอพื้นที่ชุม่น้ําทีม่คีวามสาํคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar Site) ในทะเบยีน

พื้นทีชุ่ม่น้ําทีม่คีวามสาํคญัระหวา่งประเทศของอนุสญัญาแรมซาร์ ซึ่งตัง้แต่ปี 2535 ถงึปจัจบุนั 

ประเทศไทยมพีื้นทีชุ่ม่น้ําทีม่คีวามสาํคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar Site) จาํนวน 10 แหง่ เชน่ 

พรคุวนขีเ้สยีน จ.พัทลุง  บงึโขงหลง จ. หนองคาย 10ฯลฯ 

• 10งานด้านสิง่แวดล้อมต่างประเทศ 

- 1 0การกําหนดท่าทใีนการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัที่ 19 ว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการ

พฒันาอย่างยัง่ยนืและการเตรยีมความพร้อมในการลงนามในอนุสญัญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสาร

มลพษิทีต่กคา้งยาวนาน 

- 10เหน็ชอบกบัการใหส้ตัยาบนั/ภาคยานุวตัในอนุสญัญาและขอ้ตกลงต่าง ๆ ได้แก ่

(1) 10อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

(2) 10อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และพธิสีารเกยีวโต 

(3) 10อนุสญัญาแรมซาร ์

(4) 10อนุสญัญาวา่ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

- 1 0การดําเนินงานตามอนุสญัญา ข้อตกลง และผลการประชุมต่าง ๆ เช่น  การประชุมคณะที่

ปรกึษาทางวทิยาศาสตร์ ว ิชาการ และเทคโนโลยี สมยัที่ 10 (SBSTTA-10)  การประชุม

คณะทาํงานเฉพาะกจิวา่ด้วยการเข้าถึงการแบ่งปนัผลประโยชน์ ครัง้ที่ 3 (ABS-3) แผนจดัการ

ระดบัชาตเิพื่อการปฏบิตัติามอนุสญัญาสตอกโฮล์มวา่ด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และ 1 0การ

ดําเนินงานกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในประเทศไทยภายใต้พธิสีารเกยีวโต  เป็นต้น 

2) สาํนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ  

เป็นหน่วยงานทีต่ัง้ข ึน้ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชวีภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยทําหน้าที่
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เป็นสํานักงานเลขานุการของ คณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

แหง่ชาต ิ(กอช.) ซึ่งมอีาํนาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

- ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในการจัดเตรียมแนวทางและนโยบายมาตรการหรือ

แผนงานการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- ประสานงานกบัหน่วยงานกบัหน่วยงานของรฐัในด้านการศกึษา วเิคราะห์และวจิยัปญัหาและ

อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อเสนอต่อ 

กอช. 

- ประสานงานและดําเนินรว่มกบัหน่วยงานของรฐัในการเจรจาเพื่อต่อรองเงื่อนไขในการเข้าถึง

ทรพัยากรชวีภาพ การได้ผลประโยชน์ตอบแทนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบั

หน่วยงานหรอืองค์กรของต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างยุติธรรม

และเหมาะสม 

- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่การวิจยัและการพัฒนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพของภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา 

- สํารวจ รวบรวมและให้บรกิารข้อมูลพื้นฐานและข้อสนเทศเกี่ยวกบัความหลากหลายทาง

ชวีภาพของประเทศและต่างประเทศ 

- ตดิตาม ประเมนิผลและจดัทํารายรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและนโยบาย 

มาตรการ หรอืแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ และประเมนิ

ความต้องการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชวีภาพในรปูแบบต่างๆ และความสามารถในการสนอง

ความต้องการดงักล่าวรวมทัง้ประเมนิผลกระทบที่จะเกดิขึ้นในปจัจุบันและอนาคตเพื่อเสนอ

ต่อ กอช. 

- ปฏิบัติงานหรือร่วมดําเนินการด้านประชาสัมพันธ์การอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพ 

- เชญิบุคคลของหน่วยงานของรฐัมาชี้แจง หรอืส่งข้อมูลหรอืสถิติต่างๆ ตลอดจนขอความ

ร่วมมือในการยืมตัวบุคคล พัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐที่

เกีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพได้ตามความจาํเป็น 

- ประสานงานกาํกบัดูแลด้านความปลอดภัยทางชวีภาพให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล

และติดตามตรวจสอบให้คําแนะนําด้านวิชาการ จดัทํากฎเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวทาง

ปฏบิตัเิพื่อประเมนิและจดัการเกีย่วกบัปญัหาความปลอดภยัทางชวีภาพ 
 

นอกจากนัน้ ในกรณีทีถ่้าการดําเนินการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพใน

เรือ่งใดไมเ่ป็นไปตามทีก่าํหนดหรอืไมส่อดคล้องกบันโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ หรอื

วธิกีารดําเนินกจิการทีก่าํหนดตามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้สํานักความหลากหลายทางชวีภาพรายงานปญัหา

หรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้ต่อเลขาธกิารสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทราบ

และต่อ กอช. เพื่อนําเสนอต่อนายกรฐัมนตรวีนิิจฉัยสัง่การตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 
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3) สาํนักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) 

จดัตัง้ข ึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) พ.ศ.2550 เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2550 โดยวตัถุประสงค์สํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐาน

ชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) ทาํหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

• สง่เสรมิ สนับสนุน และดําเนินการพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 

• ส่งเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและภูมิปญัญาของชุมชนและ

ทอ้งถิน่ 

• รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และประเมนิข้อมูล รวมทัง้ความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เสนอแนะนโยบายและมาตรการเกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพต่อคณะรฐัมนตร ี

• เกบ็รวบรวมและจดัทาํบญัชรีายการพชื สตัวแ์ละจลุนิทรยี์ทีม่แีหล่ง กําเนิดหรอืพบได้ในประเทศ 

รวมทัง้ภูมปิญัญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูล และดูแลการใช้

ประโยชน์เศรษฐกจิจากความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาของชมุชนและทอ้งถิน่ 

• ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกบัการใช้ ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาของชมุชนและทอ้งถิน่ไปสูก่ารใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์  

• สง่เสรมิและสนับสนุนการลงทนุเกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ  

• ส่งเสรมิ สนับสนุน และดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และการให้บรกิารการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์เกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาของชมุชนและทอ้งถิน่ 

• สง่เสรมิ สนับสนุน และดําเนินการเพื่อใหม้กีารจดทะเบยีนคุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพ

และภูมปิญัญาของชมุชนและทอ้งถิน่ตามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนป้องกนัและแก้ไข

ปญัหาการละเมดิสทิธปิระโยชน์ของประเทศในเรือ่งดงักล่าว 

• เป็นศนูย์กลางตดิตามและประสานการดําเนินการของหน่วยงานของรฐัและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพให้มคีวามเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกบันโยบายทีค่ณะรฐัมนตรกีาํหนด  

 4.2.2 กลไกระดบัคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทาํงาน 

1) คณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) 
 

 คณะอนุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป็นคณะอนุกรรมการที่เกิดขึ้นภายใต้คําสัง่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพ ที ่1/2549 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินการด้านความหลากหลายทาง

ชวีภาพของประเทศ สอดคล้องตามพันธกรณีและการดําเนินการในระดับประเทศ ระดับภูมภิาคและ

ระดบัโลก และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่สําคญัของอนุสญัญาฯ อนัได้แก่ การอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์

ทรพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื การแบ่งปนัผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่า

เทยีม และเพื่อการประสานกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในอนุสญัญาฯ รวมถึงการบริหารจัดการด้าน

ทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพ ระหวา่งหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติ (National Focal 
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Point) กบัหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายในการสงวนอนุรกัษ์และการ

ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื 

โครงสรา้งของคณะอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพจะเป็นผู้แทนจาก

หน่วยงานภาครฐัและผู้เชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมปีลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทํา

หน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม (สผ.) ทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุกรรมการ ทัง้นี้คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะมี

อาํนาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

- ดําเนินการให้ประเทศไทยมกีารอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพโดย

สอดคล้องกบัพนัธกรณีอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและข้อมติของสมชัชา

ภาคอีนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศในการอนุวัตตาม

อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

- เตรยีมการประชุมสมชัชาภาคอีนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ การประชุม

คณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตร ์วชิาการและเทคโนโลยแีละการประชมุอืน่ๆภายใต้อนุสญัญา 

- จดัทาํนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

อย่างยัง่ยนื 

- กาํกบั ดูแลและตดิตามการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยให้

เป็นไปตามนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพอย่างยัง่ยนื 

- แต่งตัง้คณะทาํงานในการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชวีภาพตามความเหมาะสม 

นอกจากนัน้ คณะอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพยังได้มกีารแต่งตัง้

คณะทาํงานขึน้มา 2 ชดุ ได้แก ่ 

(1) คณะทํางานการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้การ

เขา้ถงึและการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีไ่ด้จากทรพัยากรชวีภาพ เป็นไปอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมอนัจะ

นําไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าของทรพัยากรชีวภาพ และส่งผลให้เกิดการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์

ทรพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื อกีทัง้เพื่อใหเ้กดิหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กบัการเข้าถึงทรพัยากรชีวภาพและการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่สอดคล้องกลัหลักการ และข้อตกลง

ระหวา่งประเทศในระดบัสากล โดยคณะทาํงานดงักล่าวจะมอีาํนาจหน้าทีท่ ีส่าํคญั ดงัต่อไปนี้ 

- พจิารณาจดัทาํ ปรบัปรงุและทบทวน ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ วธิปีฏิบัติและแนวทางปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าถึงทรพัยากรชีวภาพ และการแบ่งปนัผลประโยชน์ เพื่อเป็น

มาตรฐานเดยีวกนัของประเทศ และตามความเหมาะสมและการยอมรบัในระดบัสากล 

- ประสานความรว่มมอืในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึทรพัยากรชวีภาพและการแบ่งปนั

ผลประโยชน์ระหว่างคณะอนุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ

และหน่วยงานอืน่ๆ 
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- ตดิตามการดําเนินงานของคณะทํางานว่าด้วยการเข้าถึงทรพัยากรพันธุกรรมและการ

แบ่งปนัผลประโยชน์ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อนําขอ้มลู ขา่วสาร มตทิีไ่ด้มาใชใ้นการปฏบิตังิานของคณะทาํงานนี้ 

- รายงานความกา้วหน้าและผลการดําเนินงานเรื่องการเข้าถึงทรพัยากรชวีภาพและการ

แบ่งปนัผลประโยชน์ของคณะทาํงานแกอ่นุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ 

(2) คณะทาํงานชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพในถิ่นที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติเป็นไปอย่างยัง่ยืนและสามารถควบคุม ดูแล ลดและป้องกัน 

ผลกระทบอนัเกดิขึน้จากการนําเขา้ชนิดพนัธุต์่างถิน่ทีร่กุราน รวมถงึการกําจดัชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ระบาด 

อกีทัง้เพื่อใหเ้กดิแนวทางปฏบิตั ิหรอืกลไกทางด้านกฎหมายที่ใช้ควบคุมการนําเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นให้

สอดคล้องกบัหลกัการและข้อตกลงระหว่างประเทศในระดับสากล โดยคณะทํางานดังกล่าวจะมอีํานาจ

หน้าทีท่ ีส่าํคญั ดงัต่อไปนี้ 

- พจิารณาจดัทํา ปรบัปรุงและทบทวน ระเบียบ หลักเกณฑ์ วธิกีารปฏิบัติและแนวทาง

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การนําเข้า การควบคุม และการกําจดัชนิดพันธุ์ต่างถิ่นของ

ประเทศไทย เพื่อใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมและการยอมรบัในระดบัสากล 

- ประสานความรว่มมอืในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ระหว่างคณะอนุกรรมการ

อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและหน่วยงานอืน่ๆ 

- ตดิตามการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ภายใต้อนุสญัญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อนําข้อมูลข่าวสาร มติที่ได้มาใช้ในการ

ปฏบิตังิานของคณะทาํงานชดุนี้ 

- รายงานความกา้วหน้าและผลการดําเนินงานเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นของคณะทํางานแก่

คณะอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

 คณะอนุกรรมการพิธีสารคารต์าเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ 

เป็นคณะอนุกรรมการที่เกดิขึ้นภายใต้คําสัง่คณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพ ที ่2/2549 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชวีภาพเป็นไปอย่างยัง่ยืนและสามารถที่จะควบคุม กํากบัดูแล ลดและป้องกนัผลกระทบอนัอาจ

เกดิขึน้เนื่องจากกจิกรรมต่างๆ ในการใชป้ระโยชน์สิง่มชีวีติดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศไทย นําไปสู่

ความปลอดภยัทางชวีภาพทัง้ต่อมนุษย์และสิง่แวดล้อม และทาํใหส้ามารถใช้เทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่

ได้อย่างปลอดภยั อกีทัง้สอดคล้องกบัหลกัการและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในระดบัสากล 

ทัง้นี้โครงสร้างของคณะอนุกรรมการพิธสีารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพจะ

เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครฐัและผู้เชีย่วชาญทีเ่กยีวขอ้ง โดยมปีลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวด ล้อมทําหน้าที่ เ ป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้ แทนสํานั กงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุกรรมการเช่นเดียวกบั

โครงสรา้งของคณะอนุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้นี้คณะอนุกรรมการ

ดงักล่าวจะมอีาํนาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
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- ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องทัง้ภาครฐั เอกชน และ

สาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ ทัง้ในการบรหิารจดัการ เทคนิค วชิาการ 

และกฎหมาย 

- เสนอแนะกาํหนดทา่ทแีละบทบาทประเทศไทยในการเจรจาต่อรองข้อตกลงการดําเนินการ

ตามพนัธกรณี พธิสีารคารต์าเฮนาวา่ด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพและอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

- เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการอนุวตัตาม

ตามพธิสีารคารต์ารเฮนาวา่ด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพให้คณะอนุกรรมการอนุรกัษ์และ

ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาตพิจิารณาต่อไป 

- พจิารณาจดัทาํ ปรบัปรงุและทบทวน หลกัเกณฑ์ วธิปีฏบิตัแิละแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกบั

การดําเนินงานตามพธิสีารคารต์าเฮนาวา่ด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพเพื่อเป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัของประเทศและตามความเหมาะสมและการยอมรบัในระดบัสากล 

- ประสานงานความรว่มมอืกบัสาํนักงานเลขาธกิารอนุสญัญาความหลากหลายทางชวีภาพและ

พธิสีารคารต์าเฮนาวา่ด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพและองค์กรนานาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กบัความปลอดภยัทางชวีภาพ 

- สนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืในการแก้ไขปญัหา อุปสรรคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภัย

ทางชวีภาพเนื่องจากการใชป้ระโยชน์สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรมของทกุภาคสว่น 
 

 ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการพธิสีารคารต์าเฮนาวา่ด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพ ยังได้มกีารแต่งตัง้

คณะทํางาน ขึ้นมาอกี 1 ชุด คอื คณะทํางานจดัทํากลไกการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ โดยมวีตัถุประสงค์ของการตัง้คณะทํางานดังกล่าว เพื่อให้มกีารจดัทํากลไกการ

ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยทางชวีภาพของประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนการ

อนุวตัตามพิธสีารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชวีภาพได้หลายเรื่องไปพร้อมๆกนั โดยให้

คณะทาํงานดงักล่าวมอีาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

- จดัตัง้ศูนย์ประสานงานและกลไกการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยทาง

ชวีภาพระดบัหน่วยงานภายในประเทศ 

- กํากบัดูแลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของศูนย์ประสานและแลกเปลี่ยน

ขอ้มลูความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทย 

- เสนอแนะในการจดัทําข้อมูล บํารุงรกัษา และปรบัปรุงข้อมูลที่บรรจุในศูนย์ประสานฯและ

เครอืขา่ยประสานและแลกเปลี่ยนขอ้มลูความปลอดภยัทางชวีภาพในปจัจบุนั 

- เสนอแนะและผลักดันการเสริมสร้างสมรรถนะด้านทรพัยากรบุคคลและอุปกรณ์เครื่องมือ 

เพื่อดําเนินการจดัทาํเครอืข่ายประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยทางชวีภาพแก่

หน่วยงาน 

- เสนอแนะด้านบรหิารจดัการ เทคนิค และวชิาการ เพื่อการดําเนินงานของเครอืข่ายประสาน

และแลกเปลี่ยนขอ้มลูความปลอดภยัทางชวีภาพของหน่วยงานต่างๆ 
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- รายงานการดําเนินงานของศนูย์ประสานฯ และเครอืขา่ยประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลความ

ปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศไทยแก่คณะอนุกรรมการพิธสีารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ

ปลอดภยัทางชวีภาพเป็นระยะ 
 

5. ผลกระทบของปัจจยัแวดล้อมต่างประเทศ 

          5.1 ความตกลงระดับพหภุาคีด้านส่ิงแวดล้อมและด้านการค้าเสรี  
 5.1.1 ความตกลงพหภุาคีด้านความหลากหลายทางชีวภาพและด้านการค้าเสรี 
  

 1) อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

          ในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ได้มกีารยกร่างอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพขึ้น 

โดยองค์กรพัฒนาเอกชน IUCN (The World Conservation Union) และในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 

1992) อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ได้รบัการลงนามจาก 157 ประเทศ ในการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and 

Development; UNCED) ในระหว่างวนัที่ 5-14 มถิุนายน พ.ศ. 2535 ณ รโิอ เดอ จาเนโร สหพันธ์

สาธารณรฐับราซิล หลังจากนัน้ อนุสญัญาฯ ได้เปิดให้ลงนามจนถึงวนัที่ 4 มถิุนายน พ.ศ. 2536 ซึ่งม ี

167 ประเทศ และสหภาพยุโรป ได้ลงนามรบัรองในอนุสญัญาฯ  

 หลกัการและแนวคิดของอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

CBD เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มเีนื้อหาครอบคลุมทรพัยากรชวีภาพทุกชนิด (Umbrella 

Treaty)
6
 ที่อยู่ในดินแดนของรฐัและอยู่ในสภาพธรรมชาติ (in-situ)

7
 แต่จะไม่รวมถึงทรพัยากรที่เกบ็

รกัษาในธนาคารพันธุกรรม (ex-situ) ที่ได้รวบรวมไว้ก่อน CBD มผีลบังคบั CBD กําหนดให้รฐัภาคี

สง่เสรมิการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมในดนิแดนของรฐั โดยรฐัมอีธปิไตยทีจ่ะกําหนดเงื่อนไขการเข้าถึง

ทรพัยากรพนัธกุรรมได้ แต่ต้องเป็นเงือ่นไขทีเ่อือ้ต่อรฐัภาคอีืน่ในการเข้าถึงทรพัยากรพันธุกรรม และไม่

ขดัต่อวตัถุประสงคข์อง CBD
8
 อย่างไรกด็ ีเง ือ่นไขในการเขา้ถงึ รวมทัง้ระดับในการอํานวยความสะดวก

จะเป็นไปตามกฎหมายภายในของรฐั CBD จะไม่เน้นความเป็นเจ้าของทรพัยากรของรฐั แต่มุ่งเน้น

ความสมัพนัธใ์นการรว่มมอืจดัการทรพัยากรชวีภาพกบัรฐัภาคอีื่น
9
 ทําให้รฐัภาคตี้องจํากดัอธปิไตยของ

ตนเองในการบรหิารจดัการทรพัยากรพนัธกุรรมพชืตามแนวทางที ่CBD กาํหนด 

                                                   
6  ก่อนหน้า CBD มขีอ้ตกลงระหว่างประเทศหลายฉบบัทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม แต่ข้อตกลงแต่ละฉบับเป็นข้อตกลงใน

ระดบัภมูภิาค หรืออนุภมูภิาค และมหีลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค เกิดความซํ้าซ้อน และ

การรวมข้อตกลงที่มีอยู่เข้าด้วยกนัเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ ดงันัน้ UNEP จึงตัง้คณะทํางานเพื่อยกร่าง CBD เพื่อให้เป็น

ขอ้ตกลงหลกั โปรดด ูปฏิเวทย ์ยาวงษ์, “การคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลภายใต้

กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑติ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), น.

25-32. 
7 CBD, Article 2, 15.3.  
8  CBD, Article 15.2. 
9  Jame O. Odek, “Biopiracy: Creating Proprietary Rights in Plant Genetic Resources,” 2 Journal of Intellectual 

Property Law, 141 (Fall 1994), p.161. 
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วตัถุประสงคห์ลกัของ CBD คอื การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ การใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื และการแบ่งปนัผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม
10

 ทัง้นี้  CBD ได้

กล่าวถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากรพันธุกรรมทัง้ที่อยู่ในสภาพธรรมชาติ (in-situ conservation) และที่อยู่

นอกสภาพธรรมชาต ิ(ex-situ conservation) ดงันี้ 

1. การอนุรกัษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทัง้ที่อยู่ในสภาพธรรมชาติ (in-situ conservation) เป็น

มาตรการคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศยัของทรัพยากร ด้วยการจดัตัง้พื้นที่อนุรกัษ์หรอืพื้นที่พิเศษในการ

อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อ10อนุรกัษ์ใหท้รพัยากรยงัคงอยู่ในพื้นทีด่ ัง้เดมิได้อย่างปลอดภยั 

2.  มาตรการในการอนุรกัษ์นอกสภาพธรรมชาติ (ex-situ conservation) เป็นการนําพันธุกรรม

พชืชนิดใดชนิดหนึ่งมาเกบ็รกัษานอกพื้นทีธ่รรมชาติ ซึ่งอาจทําได้ในหลายรูปแบบ เช่น การอนุรกัษ์ใน

ธนาคารพันธุกรรม (Gene Banks) หรอืหน่วยงานด้านชวีภาพ (Biological firm) การเกบ็ในหลอด

ทดลอง (in-vitro storage) หรอืการอนุรกัษ์ในสถานที่ต่างๆ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาต ิทัง้นี้ 

ต้องสอดคล้องและเป็นมาตรการเสริมการอนุรักษ์ในสภาพธรรมชาติ (Complimenting in-situ 

Measures) โดยรฐัภาคตี้องจดัให้มรีะบบการอนุรกัษ์นอกสภาพธรรมชาติโดยเฉพาะในประเทศที่เป็น

ศนูย์กลางของความหลากหลายทางชวีภาพ (Country of Origin) 

นอกจากนัน้ CBD ยงัเลง็เหน็บทบาทของเกษตรกรในการอนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรชวีภาพ 

จงึมมีาตรการคุ้มครองสทิธเิกษตรกร (Farmer’s Rights) ซึ่งรวมถึงชนพื้นเมอืง (Indigenous People) 

และชุมชนท้องถิ่น (Local Community) ที่เกี่ยวข้องกบัทรัพยากรนัน้ด้วย โดยคุ้มครองสิทธิในการ

ดํารงชวีติตามจารตีประเพณีดัง้เดมิของตนทีเ่กีย่วกบัการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพ

ต่อไป สง่เสรมิการใชภู้มปิญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนในทรพัยากร

ชวีภาพและสนับสนุนให้เกษตรกรหรอืชนพื้นเมอืงได้รบัส่วนแบ่งที่เป็นธรรมและเท่าเทยีมจากการใช้

ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิน่  

CBD กาํหนดเงือ่นไขในการควบคมุการเข้าถึงทรพัยากรชวีภาพไว้ 2 ประการได้แก ่การได้รบั

ความยนิยอมจากประเทศทีเ่ป็นแหล่งทรพัยากรพันธุกรรมก่อนการเข้าถึง (PIC) และในการขออนุญาต

เขา้ถงึนัน้จะต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทีต่กลงรว่มกนั (MAT)  

การได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าถอืเป็นมาตรการหลกัในการควบคมุการเข้าถึงทรพัยากรชวีภาพ 

โดยก่อนจะมีการเข้าถึงทรพัยากร ผู้ขอเข้าถึงต้องแจ้งให้ประเทศเจ้าของทรพัยากรทราบล่วงหน้า
11

 

เพื่อใหป้ระเทศเจา้ของทรพัยากรพจิารณาขอ้มลูต่างๆ ทีผู่้ขอเขา้ถึงยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
12

 หาก

ไม่เหน็สมควรประเทศเจ้าของทรพัยากรอาจไม่อนุญาตให้มกีารเข้าถึงได้ และทําให้ประเทศเจ้าของ

ทรพัยากรมอีาํนาจในการต่อรองเพื่อกาํหนดเงือ่นไขในการเขา้ถงึทรพัยากรได้โดยเฉพาะการต่อรองการ

แบ่งปนัผลประโยชน์   

                                                   
10  CBD, Article 1. 
11 CBD. Article 15.5. 
12 หลกัการยินยอมล่วงหน้าน้ีเป็นหลกัการเดียวกบัที่กําหนดในอนุสญัญาบาเซิล (Convention on the Control of 

Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal) Article 6.3 “The State of export shall not 

allow the generator or exporter to commence the transboundary movements until it has received written 

confirmation that (a) notifier has received the written consent of the State of import…”. 
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ทรพัยากรชวีภาพจะอยู่ภายใต้หลกัอธปิไตยของรฐั การสาํรวจหรอืเข้าถึงทรพัยากรจงึต้องได้รบั

อนุญาตจากประเทศทีเ่ป็นเจา้ของทรพัยากรนัน้ กล่าวคอื ต้องมขี้อตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศเจ้าของ

ทรพัยากรและผู้ขอเขา้ถงึ
13

 หากประเทศเจา้ของทรพัยากรไมอ่นุญาตให้เข้าถึง ผู้ขอเข้าถึงย่อมไม่มสีทิธิ

เขา้ถงึทรพัยากรนัน้ได้ หลกัการตกลงรว่มกนัจงึช่วยยืนยันหลักอธปิไตยของรฐัที่มอียู่เหนือทรพัยากรที่

อยู่ในดนิแดนของตน  แต่ทัง้นี้ประเทศเจ้าของทรพัยากรย่อมไม่อาจไม่อนุญาตให้เข้าถึงโดยปราศจาก

เหตุผลสมควร เนื่องจาก CBD
14

 กาํหนดใหป้ระเทศเจา้ของทรพัยากรมหีน้าที่สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออํานวย

ต่อภาคอีืน่ในการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรม 
 

 สาระสาํคญัของอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ภายใต้อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ มมีาตราต่างๆ ที่ระบุถึงการใช้ประโยชน์

อย่างยัง่ยนื ดงันี้  

• มาตรา 1 วตัถุประสงค ์: อนุสญัญาฯ ใหค้วามสาํคญัเรือ่งการใชป้ระโยชน์องค์ประกอบของความ

หลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน ไว้ในวตัถุประสงค์ของอนุสญัญาฯ (รายละเอยีดมาตรา 1)

วตัถุประสงคข์องอนุสญัญานี้, ซึ่งดําเนินการโดยสอดคล้องกบับทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง, ได้แก ่การ

อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ, การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทาง

ชวีภาพอย่างยัง่ยืน และการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรพัยากรพันธุกรรมอย่าง

ยุตธิรรมและเทา่เทยีม, หมายถงึโดยการเขา้ถงึทรพัยากรพันธุกรรมอย่างเหมาะสมและโดยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม, โดยคํานึงถึงสทิธทิัง้หมดเหนือทรพัยากรและ

เทคโนโลย,ี และโดยการสนับสนุนทนุอย่างเหมาะสม  

• มาตรา 2 การใช้ศพัท์ : อนุสญัญาได้กําหนดคําศพัท์สําคญัที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าถึงและการ

แบ่งปนัผลประโยชน์  

• มาตรา 5 ความรว่มมอื : อนุสญัญา ได้กาํหนดใหแ้ต่ละภาคจีกัต้องดําเนินการ ให้มากที่สุดเท่าที่

เป็นไปได้และเทา่ทีเ่หมาะสม เพื่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ

อย่างยัง่ยนื  

• มาตรา 6 มาตรการทัว่ไปสําหรบัการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน : อนุสญัญาได้

กําหนดให้มกีารจดัทํากลยุทธ์ แผนการหรือโปรแกรมระดับชาติ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยนื  

• มาตรา 7 การจาํแนกและระบุการติดตามตรวจสอบ : อนุสญัญาฯ ได้กําหนดให้แต่ละภาคตี้อง

ดําเนินการจาํแนกระบุองคป์ระกอบของความหลากหลายทางชวีภาพที่สําคญัสําหรบัการอนุรกัษ์

และการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื  

• มาตรา 8 (C) (G) (I) และ (J) การอนุรกัษ์ในถิน่ทีอ่ยู่อาศยัตามธรรมชาต ิอนุสญัญาได้กําหนดให้

จดัระเบียบหรือจัดการทรัพยากรชวีภาพที่สําคัญสําหรบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง

                                                   
13  CBD, Article 15.4 “Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the 

provisions of this Article. 
14  CBD, Article 15.2. 
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ชวีภาพไมว่า่อยู่ในหรอืนอกพื้นที่คุ้มครอง เพื่อเป็นหลักประกนัในการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยัง่ยนื  

• มาตรา 10 การใชป้ระโยชน์องคป์ระกอบของความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื  

• มาตรา 11 มาตรการสร้างเสริมแรงจูงใจ : แต่ละภาคจีกัต้องดําเนินการ, ให้มากทีสุ่ดเท่าที ่

เป็นไปได้และเทา่ทีเ่หมาะสม, นําเอามาตรการ ทีเ่หมาะสมทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมมาใช้ ซึ่ง

มาตรการเหล่านี้เป็นเสมอืนแรงจงูใจเพื่อการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความ

หลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื  

• มาตรา 12 การวจิยัและการฝึกอบรม : โดยคาํนึงถงึความต้องการพเิศษของประเทศกําลังพัฒนา 

ทีจ่ะดําเนินการ จดัวางและธาํรงรกัษาโปรแกรมเพื่อการศกึษาทางวทิยาศาสตร์และทางวชิาการ 

การฝึกอบรม รวมทัง้การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิจยัที่อุทศิให้แก่การอนุรกัษ์และการใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื  

• มาตรา 13 (B) การใหก้ารศกึษาและการความตระหนักแกส่าธารชน: B) ร่วมมอื, เท่าที่เหมาะสม

กบัรฐัอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาโปรแกรมการศกึษาและการเสรมิสร้าง

ความตระหนักแก่สาธารณชนเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพอย่างยัง่ยนื 

 ประเทศไทยกบัอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

ประเทศไทยได้ลงนามใหก้ารรบัรองอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention 

on Biological Diversity) ในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพัฒนา เมื่อ

วนัที ่12 มถิุนายน พ.ศ. 2535 ณ รโิอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรฐับราซิล จากนัน้ ได้มกีารจดัตัง้

คณะอนุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ขึ้นภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ เพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์และพันธกรณีของอนุสญัญาฯ ควบคู่ไปกบักฎหมาย หลักของ

ประเทศและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากรชวีภาพของ

ประเทศ 

ภายหลงัการลงนามรบัรองอนุสญัญาฯ ประเทศไทยได้มกีารดําเนินการที่สอดคล้องกบัพันธกรณี

ของอนุสญัญาฯ เพื่อเป็นการเตรยีมการเข้าเป็นภาคอีนุสญัญาฯ โดยสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่าย

เลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและหน่วยประสานงาน

กลางประสานการดําเนินการภายใต้อนุสญัญาฯ ได้ดําเนินการอนุวตัการตามอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพ   

ด้วยการจดัทาํรายงานสถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยและการจดัทํา

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน พ.ศ. 

2541-2545 พร้อมทัง้ยกร่างระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชวีภาพ เสนอต่อคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติและคณะรฐัมนตรพีิจารณา เพื่อให้มี

ผลบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตั ิซึ่งคณะรฐัมนตรไีด้มมีติเหน็ชอบกบันโยบาย มาตรการฯ ดังกล่าว พร้อมทัง้
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อนุมตัหิลกัการร่างระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  

ภายใต้นโยบาย มาตรการฯ ดังกล่าว สํานักงานฯ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพ

ความหลากหลายทางชวีภาพ ศกึษา วเิคราะห์ วจิยั ปญัหา และอุปสรรคที่เกดิขึ้นในการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ ตดิตาม ประเมนิผลและจดัทาํรายงานสรปุผลการปฏิบัติงานตาม

แนวทางและนโยบาย มาตรการฯ จดัทาํฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ ประเมนิผลกระทบและ

ลดผลกระทบที่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อความหลากหลายทางชวีภาพ ประสานการจดัการความ

หลากหลายทางชวีภาพในระดับจงัหวดั ตลอดจนฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และเสรมิสร้างความตระหนัก

ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้ในสว่นกลางและทอ้งถิน่  

นอกจากนี้ สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้นําเสนอความเหน็

ของคณะอนุกรรมการอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งเหน็ชอบในการให้สตัยาบัน

อนุสญัญาฯ ต่อคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาตแิละคณะรฐัมนตร ีตามลําดับ ซึ่งคณะรฐัมนตรไีด้มมีต ิ

เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และวนัที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เหน็ชอบให้กระทรวงการ

ต่างประเทศ ดําเนินการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพโดยด่วน ซึ่งประเทศ

ไทยได้ให้สตัยาบันต่ออนุสญัญาฯ เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมผีลบังคบัใช้เมื่อวันที่ 29 

มกราคม พ.ศ. 2547 สง่ผลใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศภาคอีนุสญัญาฯ ในลําดบัที ่188 

2)  พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรพัยากรพนัธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี

เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ทรพัยากรพนัธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 
 

พธิสีารนาโงยาวา่ด้วยการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมและการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่เกดิจากการ

ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรพนัธกุรรมอย่างเทา่เทยีมและยุตธิรรม (Nagoya Protocol on Access to Genetic 

Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from their Utilization) ร่างขึ้น

เพื่อใหเ้กดิความเทา่เทยีมและยุตธิรรมในการเข้าถึงทรพัยากรพันธุกรรมและการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่

เกดิจากการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรพนัธกุรรม ทัง้จากผลการวจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเข้าถึงและ

การใชป้ระโยชน์ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืมใิชต่วัเงนิ ตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 แหง่อนุสญัญาฯ และเพื่อสนับสนุน

การอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน ซึ่งเป็นวตัถุประสงค์สองข้อ

แรกแหง่อนุสญัญาฯ โดยนํา“แนวทางบอนน์ว่าด้วยการเข้าถึงทรพัยากรพนัธุกรรมและการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ทรพัยากรพนัธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม” ที่มอียู่

เดมิมารว่มพจิารณาด้วย ทัง้นี้ มกีารใหก้ารรบัรองพิธสีารฯ และจะมกีารเปิดลงนามในพิธสีารฯ ระหว่าง

วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255 ณ สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาต ิ

นครนิวยอรก์ และสง่มอบสตัยาบนัหรอืภาคยานุวตัสิารตามความเหมาะสมเพื่อให้มผีลบังคบัใช้อย่างเป็น

ทางการโดยเรว็สาํหรบัประเทศไทย  
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 สาระสาํคญัของพิธีสารนาโงยา 

 

พธิสีารนาโงยาวา่ด้วยการเขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมและการแบ่งปนัผลประโยชน์ที่เกดิขึ้นจาก

การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทยีมและยุติธรรม มทีัง้สิ้น 30 มาตรา พร้อมทัง้ส่วนนํา 

โดยมอีงค์ประกอบหลักแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก ่ข้อกําหนดทัว่ไป (มาตรา 1-3 bis) ข้อกําหนดหลัก 

(มาตรา 4-18 bis) และขอ้กาํหนดสนับสนุน (มาตรา 18 ter-30) พรอ้มเอกสารแนบท้าย (annex) ในเรื่อง

ผลประโยชน์ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ โดยมปีระเดน็สาระสาํคญัในเรือ่งต่างๆ และการดําเนินงานมี

ดงันี้ 

1. ดําเนินมาตรการทางกฎหมาย บรหิารจัดการหรือนโยบายตามความเหมาะสม เพื่อ

ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในเรือ่งการแบ่งปนัผลประโยชน์ 

2. ดําเนินมาตรการทางกฎหมาย บรหิารจดัการ หรอืนโยบาย ที่จะให้หลักประกนัว่า มกีาร

แบ่งปนัผลประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรพันธุกรรมและภูมปิญัญาท้องถิ่นที่ถือครองโดย

ชมุชนพื้นเมอืงดัง้เดิมและชุมชนท้องถิ่น กบัชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทยีมและยุติธรรม 

ตามเงือ่นไขทีเ่หน็ชอบรว่มกนั 

3. ดําเนินมาตรการทางกฎหมาย บรหิารจดัการ หรอืนโยบายที่จําเป็น ตามความเหมาะสม 

เพื่อทาํใหเ้กดิความแน่นอน ชดัเจน และโปร่งใสทางกฎหมาย / มขี้อมูลเกี่ยวกบัวธิกีารใน

การขออนุญาตเข้าถึง / มขี้อตัดสนิใจที่เป็นลายลักษณ์อกัษรที่ชดัเจนและโปร่งใส โดย

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม / มกีารออกใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐาน

การใหอ้นุญาตและการจดัทาํเงือ่นไขทีเ่หน็ชอบร่วมกนัและประกาศไว้ในกลไกการเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสารการเข้าถึงและแบ่งปนัผลประโยชน์ / ตัง้เกณฑ์และ/หรอืขัน้ตอนสําหรบัการ

เขา้ถงึทรพัยากรพนัธกุรรมของชมุชนพื้นเมอืงดัง้เดิมและชุมชนท้องถิ่น / จดัทํากฎระเบียบ

และและกระบวนการในการกําหนดให้มแีละจดัทําเงื่อนไขที่เห็นชอบร่วมกนัที่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

4. ดําเนินมาตรการ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบักฎหมายภายใน ที่จะให้หลักประกนั

วา่การเข้าถึงทรพัยากรพันธุกรรมและภูมปิญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่ถือครองโดยชุมชน

หรอืชุมชนนัน้มสีทิธอินุญาต มกีารเข้าถึงตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้าหรอืความ

เหน็ชอบและการมสีว่นเกีย่วขอ้งจากชมุชนพื้นเมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ 

5. สรา้งเงือ่นไขทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนการวจิยัที่มคีวามสําคญัต่อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน รวมถึง มาตรการที่ง่ายสําหรบัการเข้าถึงที่ไม่ม ี

วตัถุประสงคใ์นเชงิพาณิชย์ 

6. พจิารณาความจาํเป็นสาํหรบัการเขา้ถงึและการแบ่งปนัผลประโยชน์อย่างเร่งด่วน สําหรบัใช้

ทรพัยากรพันธุกรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่ม ีการคุกคามหรอืมี

อนัตรายต่อสุขอนามยัของมนุษย์ สตัว์ หรอืพืช ตามที่กําหนดไว้ในระดับประเทศและ

ระหวา่งประเทศ รวมถงึการเขา้ถงึการรกัษาในราคาถูกสาํหรบัผู้ทีต่้องการ 

7. สนับสนุนใหใ้ช้ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้นจากการใช้ทรพัยากรพันธุกรรมในการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื  
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8. พจิารณากฎหมายจารตีประเพณีของชุมชนพื้นเมอืงดัง้เดิมและชุมชนท้องถิ่น ขัน้ตอนและ

วธิปีฏิบัติของชุมชน ในการดําเนินการที่เกี่ยวกบัภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกบัทรพัยากร

พนัธกุรรม โดยสอดคล้องกบักฎหมายภายในประเทศ ตามความเหมาะสม 

9. จดัทาํกลไกโดยการมสีว่นรว่มของชุมชนพื้นเมอืงดัง้เดิมและชุมชนท้องถิ่น ในการให้ข้อมูล

เกี่ยวกบัข้อผูกพันในการเข้าถึงและการแบ่งปนัผลประโยชน์ แก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้ภูม ิ

ปญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรพนัธกุรรม รวมถงึมาตรการที่เผยแพร่ผ่านทางกลไกการ

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารการเขา้ถงึและแบ่งปนัผลประโยชน์ 

10. สนับสนุนตามความเหมาะสมในการจดัทําโดยชุมชนพื้นเมืองดัง้เดิมและชุมชนท้องถิ่น 

รวมถงึผู้หญงิในชมุชน วธิปีฏิบัติของชุมชนในเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปนัผลประโยชน์ 

ขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าสาํหรบัเงือ่นไขทีเ่หน็ชอบรว่มกนัและขอ้ความตวัอย่างในสญัญาการแบ่งปนั

ผลประโยชน์ 

11. จดัตัง้กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารการเข้าถึงและแบ่งปนัผลประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของ

กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของอนุสญัญาฯ 

12. ดําเนินมาตรการทางกฎหมาย บรหิารจดัการ หรอืนโยบาย เพื่อให้ทรพัยากรพันธุกรรมที่ม ี

การใช้ภายใต้ขอบเขตอํานาจ มกีารเข้าถึงที่เป็นไปตามความเหน็ชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า 

เพื่อให้ภูม ิปญัญาท้องถิ่นที่เกีย่วข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่มกีารใช้ภายใต้ขอบเขต

อาํนาจ มกีารเขา้ถงึทีเ่ป็นไปตามความเหน็ชอบทีไ่ด้แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าหรอืความเหน็ชอบ

และมสีว่นเกีย่วขอ้งของชมุชนพื้นเมอืงดัง้เดิมและชุมชนท้องถิ่น และได้มกีารจดัทําเงื่อนไข

ทีเ่หน็ชอบรว่มกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายภายในประเทศของประเทศภาคอีืน่ 

13. ดําเนินมาตรการเพื่อจดัการกบักรณีของการไมป่ฏบิตัติาม 

14. ร่วมมือกันดําเนินการตามความเหมาะสมและเท่าที่เป็นไปได้ในกรณีของการละเมิด

กฎหมายหรอืเงือ่นไขขอ้บงัคบัภายในประเทศเรือ่งการเขา้ถงึและการแบ่งปนัผลประโยชน์ 

15. ดําเนินมาตรการตามความเหมาะสม เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และเพิ่มพูนความโปร่งใส

เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์ทรพัยากรพันธุกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม รวมถึง การ

กาํหนดจดุตรวจสอบหนึ่งแหง่หรอืมากกวา่ และระบุขอ้กาํหนดให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลในการ

ดําเนินการตามเงือ่นไขทีเ่หน็ชอบรว่มกนัไวใ้นเงือ่นไขทีเ่หน็ชอบรว่มกนัและการรายงาน 

16. การพัฒนา ปรบัปรุง และใช้ตัวอย่างข้อความตามสญัญาของภาคส่วนและข้ามภาคส่วน 

สาํหรบัเงือ่นไขทีเ่หน็ชอบรว่มกนั และขอ้ถอืปฏบิตั ิแนวทาง และการปฏิบัติ / มาตรฐาน ที่ดี

เลศิ ทีส่มัพนัธก์บัการเขา้ถงึและการแบ่งปนัผลประโยชน์ ตามความเหมาะสม 

17. ดําเนินมาตรการในการสรา้งความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกบัพิธสีาร และหลักการเข้าถึงและ

การแบ่งปนัผลประโยชน์ 

18. พฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะขององคก์รและบุคลากรในการดําเนินงานตามพิธสีารฯ และ

ระบุความต้องการและลําดับความสําคญัระดับชาติโดยการประเมนิสมรรถนะด้วยตนเอง 

รวมทัง้สนับสนุนการเสรมิสรา้งสมรรถนะของชมุชนพื้นเมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่ 

19. เผยแพรก่ารดําเนินการเสรมิสรา้งสมรรถนะในระดบัชาติ ภูมภิาคและระหว่างประเทศ ไวใ้น

กลไกการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารการเขา้ถงึและแบ่งปนัผลประโยชน์ 
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3) ร่างกรอบการคุ้มครอง Traditional Knowledge & Folklore ใน WIPO 
 

องค์การสหประชาชาติได้จดัตัง้องค์การทรพัย์สนิทางปญัญาโลก  World Intellectual Property 

Organization: WIPO) ขึน้ ใหเ้ป็นกลไกเพื่อพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปญัญาระหว่างประเทศให้มคีวาม

สมดุล โดยเฉพาะระหว่างผลประโยชน์ของสาธารณชนส่วนรวมและการตอบแทนต่อผู้ทรงสิทธิใน

ทรพัย์สินทางปญัญา โดยประสงค์ให้การปกป้องสทิธนํิาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื  

สําหรบัประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคอีนุสญัญากรุงเบิร์น (Berne Convention on Literary and 

Artistic Work) ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสญัญาที่อยู่ในความดูแลของ WIPO ตัง้แต่ปี พ.ศ.2474 และเข้าเป็น

ภาคอีนุสญัญา WIPO ส่งผลให้ไทยเป็นสมาชกิ WIPO ในปี พ.ศ.2532 จากนัน้ไทยกไ็ด้เข้าเป็นภาคี

อนุสญัญากรุงปารสี (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ในปี พ.ศ.2551 

และเขา้เป็นภาคสีนธสิญัญาวา่ด้วยความร่วมมอืด้านสทิธบิัตร (Patent Cooperation Treaty – PCT) ใน

ปี พ.ศ.2552 

      ประเดน็ทีไ่ทยได้ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในเวทกีารเจรจา WIPO ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกบั

ความหลากหลายทางชวีภาพ คอื ภมิูปัญญาท้องถ่ิน เนื่องจากไทยมเีพียง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสรมิ

ภูมปิญัญาแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งในปจัจุบันยังไม่มกีาร

คุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่โดยตรงทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ 

โดยกรอบ WIPO  ทีเ่กีย่วกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่กําหนดว่าภูมปิญัญาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ด้าน 

คอื (1) ทรพัยากรพันธุกรรม  (Genetic Resources) ได้แก่  พันธุ์พืชต่างๆ  (2) ความรู้ของชุมชุน

ท้องถิ่น (Traditional Knowledge) ได้แก ่ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน และการแพทย์แผน

โบราณ และ (3) การแสดงออกทางวฒันธรรมพื้นบ้าน (Traditional  Cultural  Expressions/Folklore) 

ได้แก่ การแสดงออกทางร่างกาย วาจาหรือดนตร ี โดยที่ภูมปิญัญาท้องถิ่นมลีักษณะแตกต่างจาก

นวตักรรมทีไ่ด้รบัความคุม้ครองทรพัย์สนิทางปญัญาทัว่ไป WIPO จงึได้จดัตัง้กลไกตัง้คณะกรรมาธกิาร

ว่าด้วยทรัพย์สินทางปญัญาและทรพัยากรพันธุกรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นและศลิปะพื้นบ้าน (WIPO 

Intergovernmental Committee on Intellectual  Property  and Genetic Resources, 

Traditional  Knowledge and Folklore: IGC)  เมือ่ปี  2544  

การประชุมคณะกรรมาธกิารว่าด้วยทรัพย์สินทางปญัญาและทรพัยากรพันธุกรรม ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่และศลิปะพื้นบ้าน (IGC) มวีตัถุประสงคเ์พื่อพจิารณาจดัทาํแนวทาง 

(1) การคุม้ครองทรพัยากรพนัธกุรรม (Genetic Resources –GR)  

(2) ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Traditional Knowledge – TK) และ 

(3) การแสดงออกทางวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ (Traditional Cultural Expressions – TCEs)  
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IGC ได้เริม่เจรจาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2544 เป็นต้นมา ณ สํานักงานใหญ่องค์การทรพัย์สนิทาง

ปญัญาโลก (World Intellectual Property Organization – WIPO) นครเจนีวา โดยให้เป็นการเจรจาบน

พื้นฐานของตัวบทที่เป็นเอกสาร (text-based negotiations) เพื่อให้สามารถบรรลุความตกลงข้อบทที่

เป็นตราสารกฎหมายระหว่างประเทศ (international legal instrument(s)) ในปจัจุบันได้ประชุมมาแล้ว 

15 ครัง้ แต่การหารอืยงัมคีวามคบืหน้าไม่มากนักเพราะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  (เช่น ญี่ปุ่น  สหภาพ

ยุโรป และสหรฐัอเมรกิา) และกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา (เชน่ กลุ่มแอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา และเอเชยี) ยัง

มทีา่ททีีแ่ตกต่างกนัอยู่มากทัง้ในประเดน็สารตัถะและในขัน้ตอนการดําเนินการ (Procedural  approach)

ทําให้ที่ประชุม WIPO IGC ยังไม่มผีลสรุปที่เป็นรูปธรรม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะทัง้สามด้านเป็นแนว

ทางการคุ้มครองทรพัย์สินทางปญัญาที่แตกต่างจากการใช้ระบบการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญารูป

แบบเดมิ 

เนื่องจากการประชุม IGC ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกบัประเด็นภูมปิญัญาท้องถิ่นเหล่านี้ได้ 

เนื่องจากแนวคดิทีไ่มต่รงกนัระหวา่ง 

• ประเทศกาํลงัพัฒนาและกลุ่มชนพื้นเมอืงดัง้เดิม (indigenous people) ซึ่งต้องการผลักดันให้มี

การคุ้มครองภูมปิญัญาท้องถิ่น โดยต้องการให้มรีะบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) ที่มผีล

ผูกพันระหว่างประเทศ โดยกฎหมายเหล่านัน้ควรกําหนดให้มกีารเปิดเผยแหล่งที่มาของภูมิ

ปญัญาท้องถิ่น (disclosure of origin) การได้รบัความยินยอมก่อนที่จะเข้าถึง (prior informed 

consent – PIC) และการแบ่งปนัผลประโยชน์จากการใช้ภูม ิปญัญา (access and benefit 

sharing – ABS) และ 

• ประเทศพฒันาแล้วซึ่งต้องการนําภูมปิญัญาเหล่านัน้ไปใชป้ระโยชน์ และเหน็ว่าการมกีฎหมายที่

มผีลผูกพนัระหวา่งประเทศต้องศกึษาใหร้อบคอบ และต้องการให้การประชุม IGC เป็นเพียงเวที

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาํงานด้าน GRTKF ในแต่ละประเทศเทา่นัน้  

 

          ในการประชุม IGC ครัง้ที่ 14 ระหว่างวนัที่ 29 มถิุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 ณ สํานักงาน

ใหญ่ WIPO นครเจนีวา ประเทศกาํลงัพฒันาเรยีกรอ้งใหม้กีารต่ออาณัติการประชุม IGC ออกไปอกี 2 ปี 

แบบมเีงือ่นไข อย่างไรกด็ ีไมส่ามารถตกลงกนัได้ จนกระทัง่มกีารนํามาพิจารณาในการประชุมสมชัชา

ใหญ่ WIPO ระหวา่งวนัที่ 22 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมได้มมีติให้ต่ออาณัติ IGC โดยมี

เง ือ่นไข ได้แก ่ 

• ใหม้กีรอบระยะเวลาทีช่ดัเจน โดยใหม้ ีIntersessional Working Group (IWG) 

• ใหม้กีารเจรจาแบบรายขอ้บท (text-based negotiations) 

• ใหนํ้าไปสู ่international legal instrument(s)  
 

     อย่างไรกด็ี ในการประชุม IGC ครัง้ที่ 15 ระหว่างวนัที่ 7-11 ธนัวาคม 2552 ที่ประชุมฯ ยังไม่

สามารถตกลงกนัได้เรือ่งรปูแบบของ (IWG) ซึ่งจะนําไปพจิารณาในทีป่ระชมุ IGC ครัง้ที ่16 ต่อไป 
 

     ขณะนี้ IGC ได้พัฒนาร่างสําหรบัการเจรจาแล้ว และถึงแม้จะยังไม่ชดัเจนว่าร่างสําหรบัการ

เจรจาดังกล่าว จะเข้าข่ายหนังสอืสญัญาตามมาตรา 190 หรอืไม ่ เพราะการเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปว่า
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เอกสารผลการเจรจาจะออกมาลกัษณะใด แต่หากเกดิเป็นตราสารระหว่างประเทศจรงิ และไทยประสงค์

จะเขา้เป็นภาคกีจ็ะต้องออกกฎหมายเพื่ออนุวตัการ เพราะในขณะนี้ ในประเทศไทยยังมกีฎหมายรองรบั

ไมเ่พยีงพอนอกจากนี้ ยังอาจมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง จงึน่าจะ

เขา้ขา่ยเป็นหนังสอืทีเ่ขา้ขา่ยมาตรา 190 ทีจ่ะต้องเสนอกรอบการเจรจาให้รฐัสภาให้ความเหน็ชอบก่อน

การเจรจาของคณะผู้แทนไทย ทัง้นี้  จะมกีารประชุม IGC ครัง้ที ่18 ระหว่างวนัที่ 9 - 13 พฤษภาคม 

2554 และครัง้ที ่19 ระหวา่งวนัที ่18 - 22 กรกฎาคม 2554 ตามลําดบั 

คณะอนุกรรมการด้านภูมปิญัญาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการด้านการแสดงออกทางวฒันธรรม

ดัง้เดิมและคณะอนุกรรมการด้านทรพัยากรพันธุกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการเตรยีมการประชุม 

WIPO IGC ได้จดัทาํกรอบการเจรจาในแต่ละด้าน เพื่อเสนอให้รฐัสภาให้ความเหน็ชอบ กระทรวงการ

ต่างประเทศ ในฐานะเลขานุการและผู้ประสานงานสําหรบัคณะกรรมการเตรยีมการประชุม WIPO IGC 

และคณะอนุกรรมการทัง้ 3 ด้าน จงึจดัทําประชาพิจารณ์สําหรบัร่างกรอบเจรจา WIPO IGC ขึ้นในวนั

จนัทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะนําเสนอ

คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
 

5.2 ความตกลงระดบัภมิูภาค 

5.2.1 ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement) 

        ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน(ASEAN Comprehensive Investment Agreement :ACIA) 

เป็นความตกลงเตม็รปูแบบทีเ่กดิจากการผนวกความตกลงเขตการลงทนุอาเซียน (AIA) ซึ่งเป็นความตก

ลงเปิดเสรกีารลงทุน ที่มผีลบังคบัใช้ในปี พ.ศ.2541 กบัความตกลงส่งเสรมิและคุ้มครองการลงทุนของ

อาเซยีน (ASEAN IGA) ซึ่งมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2530 ใหเ้ป็นความตกลงเตม็รูปแบบฉบับเดียว ทัง้นี้โดยมี

การลงนามเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่หวัหนิ ประเทศไทย ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นํา

อาเซยีน ครัง้ที ่14 ความตกลงนี้จะใหส้ทิธนิักลงทนุในอาเซยีนและนักลงทุนนักลงทุนต่างชาติที่มกีจิการ

อยู่ในอาเซยีนและต้องการขยายการลงทุนในอกีประเทศสมาชกิอาเซียนอื่นได้รบัสทิธปิระโยชน์ในการ

ลงทุนตามหลักปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) กล่าวคอืนักลงทุนจากต่างชาติได้รบัสทิธิ

เช่นเดียวกบัประชาชนเจ้าของประเทศ ยกเว้นในสาขาที่ได้สงวนเอาไว้(Temporary Exclusion List-

TEL) และสาขาที่อ่อนไหว (Sensitive List-SL) หรอืข้อยกเว้นทัว่ไป (General Exception-GE) 
 

 ความตกลง ACIA มีขอบเขตกว้างขวางกว่าความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนที่ม ีอยู่เดิม 

กล่าวคอื ครอบคลุมขัน้ตอนการลงทนุตัง้แต่การส่งเสรมิ คุ้มครองการลงทุน และอํานวยความสะดวกแก ่

ผู้เขา้มาลงทุนทัง้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และการลงทุน

ในหลกัทรพัย์ ซึ่งสาระสาํคญัของ ความตกลง ACIA ประกอบด้วยหลกัสาํคญั 4 ประการ คอื 

• การเ ปิด เสรีกา รลงทุน  ครอบคลุมภาคกา รผลิต  เกษตร ประมง ป่ า ไม้  เหมืองแ ร ่ 

และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง โดยมพีนัธกรณีสาํคญั คอื การปฏบิตัติ่อการลงทุนจากนิติบุคคลอาเซียน 

และนิตบิุคคลต่างชาตทิีจ่ดทะเบยีนในอาเซียน เทยีบเท่ากบัการลงทุนของบุคคลหรอืนิติบุคคล

ของประเทศตน และเทยีบเทา่กบัการปฏบิตัติ่อประเทศทีส่าม รวมถงึไม่กําหนดเงื่อนไขบังคบัใน
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การลงทนุ โดยเปิดโอกาสใหส้มาชกิทาํขอ้สงวนสาขาทีย่งัไมพ่รอ้มเปิดเสร ีไว้ในตารางข้อผูกพัน 

โดยไมต่้องมกีารเจรจาต่อรอง 

• การให้ความคุ้มครองการลงทุน ครอบคลุมการเปิดเสรีทัง้ 5 สาขา และบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

รวมถึงการลงทุนในธุรกจิบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าบรกิารของอาเซียน โดยมี

พนัธกรณีสาํคญั คอื ปฏบิตัติ่อนักลงทนุและการลงทุนอย่างเป็นธรรม ให้การชดเชยค่าเสยีหาย

กรณียดึทรพัย์ เวนคนื เกดิเหตุการณ์ไมส่งบ นักลงทนุต้องสามารถเคลื่อนย้ายเงนิทุนได้โดยเสร ี

ตลอดจนกาํหนดขัน้ตอนการระงบัขอ้พพิาทระหวา่งรฐั และระหวา่งรฐักบันักลงทุน หากรฐัทําผิด

พันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุน นักลงทุนก็สามารถฟ้องร้องรัฐภายใต้

กระบวนการระงบัขอ้พพิาทระหวา่งประเทศได้ 

• การส่งเสรมิการลงทุน ให้การสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของ

อาเซยีน โดยขยายเครอืขา่ยการเชือ่มโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการของอาเซียน และ

พฒันาเครอืขา่ยการผลติระดบัภูมภิาค รวมทัง้จดัสมัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ให้ความรู้

เกีย่วกบัโอกาสในการลงทนุ และกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ 

• การอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน โดยปรับปรุงกระบวนการยื่นขอลงทุนและการอนุญาต 

ให้ง ่ายขึ้น จดัตัง้ศูนย์ One-Stop เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน พัฒนาฐานข้อมูล

ด้านการลงทุนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ให้คําแนะนําด้านการลงทุนแก่นักลงทุนของ

อาเซยีน และเผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมาย ระเบยีบ ตลอดจนนโยบายการลงทนุ 
 

1) สถานะของความตกลงในปัจจุบนั 

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ   

(กนศ.) เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2552 ให้ยกเลิกข้อสงวนของประเทศไทย 3 รายการคอื 1) การทําประมง 

เฉพาะการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์า 2) การทาํป่าไมจ้ากป่าปลูก และ 3) การทํากจิการเพาะขยายหรอืปรบัปรุง

พนัธุพ์ชื โดยใหถ้อนขอ้สงวนดงักล่าวออกจากรายการเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้

ภายในปี พ.ศ. 2553 อกีทัง้แจง้วา่การยกเลกิขอ้สงวนดงักล่าวไม่มผีู้คดัค้าน หลังจากที่ได้จดัให้มกีารรบั

ฟงัความคดิเหน็เมือ่วนัที ่12 มถิุนายน 2552 

ขณะนี้คณะเจรจาของไทยได้ยื่นข้อเสนอเปิดเสรตี่อการประชุมคณะทํางานด้านการลงทุน

อาเซยีนในชว่งระหว่างเดือนสงิหาคม-ตุลาคม 2552 แล้ว โดยที่มไิด้นํา ร่างตารางข้อสงวนเปิดเสรี

การลงทุนของไทย เพื่อขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีและมไิด้ขอความเหน็ชอบต่อรฐัสภา คาด

วา่จะมกีารลงนามในความตกลงนี้ในการประชมุสดุยอดผู้นําอาเซยีนทีห่วัหนิในปลายเดือนตุลาคม 2553 

นี้ เพื่อใหท้นักรอบเวลาของการเปิดเสรใีนปี 2553   

2) สถานะของปัญหาจากความตกลงการลงทุนอาเซียน 

• กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นภูมิภาคที่ม ีความหลากหลายทางชวีภาพมากที่สุดในโลก ความ

หลากหลายทางชวีภาพนัน้เกดิขึน้โดยทัง้ทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตรท์ีอ่ยู่ในเขตร้อน มคีวามหลากหลาย

ของระบบนิเวศ และที่สําคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนัคอืความหลากหลายทางวฒันธรรมของชน
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พื้นเมอืงของประชาชนในอาเซยีน  ซึ่งได้อาศยัพึ่งพงิและมวีถิชีวีติทีส่มัพนัธก์บัป่าและทรพัยากร

ชวีภาพอย่างใกล้ชดิ 

• ความหลากหลายทางชวีภาพเป็นพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของพันธุ์

พชืพนัธุส์ตัว ์ อนัเป็นทีม่าของความมัน่คงทางอาหาร นอกจากนี้ ยงัเป็นที่มาของภูมปิญัญาด้าน

การรกัษาโรคและการผลติยา 

• ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของอาเซียนถูกกล่าวถึงและขับเคลื่อนโดยให้ความสําคญักบัมิติในทาง

การคา้ เชน่ ความตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน และการเจรจาการค้าระหว่างอาเซียนกบัภูมภิาค

อืน่ เชน่ อาเซยีนกบัสหรฐัอเมรกิา ยุโรป จนี ออสเตรเลยี/นิวซแีลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหล ีเป็นต้น 

• ในความตกลงการคา้และการลงทนุระหวา่งอาเซยีนกบัประเทศอตุสาหกรรมนัน้ มคีวามพยายาม

ในการผลกัดนัระบบกฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญาตามมาตรฐานของประอุตสาหกรรม เช่น การ

จดสทิธิบัตรในสิง่มีชวี ิต ไม่ว่าจะโดยกฎหมายสทิธิบัตร (patent) และกฎหมายคุ้มครองนัก

ปรบัปรุงพันธุ์ (Plant Variety Protection Act) หรอืการผลักดันให้อาเซียนเข้าไปเป็นภาคขีอง

สนธิสญัญาที่เอื้อต่อกระบวนจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชวีติ เช่น สนธิสญัญาบูดาเปสต์ (Budapest 

Treaty) เป็นต้น ซึ่งในทีส่ดุแล้วจะเป็นการเปิดทางให้บรรษัทข้ามชาติเข้ามายึดครองทรพัยากร

ชวีภาพ พนัธุพ์ชื และภูมปิญัญาของชมุชนทอ้งถิน่ในอาเซยีน 

• นอกเหนือจากนี้ยงัมกีารผลกัดนัใหม้กีารเปิดเสรใีนด้านการค้าและการลงทุนโดยบรรษัทขนาด

ใหญ่ซึ่งมฐีานทีต่ัง้ในอาเซยีนเอง บรรษทัขา้มชาตริะดบัโลก หรอืความรว่มมอืกนัระหว่างบรรษัท

ต่าง ๆ ดงักล่าว ในการเขา้มาลงทุนที่เกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติ/ทรพัยากรชวีภาพ การเปิด

เสรใีนการลงทนุและการคา้สนิคา้การ เกษตรโดยปราศจากพรมแดน การวจิยัและเปิดเสรใีนเรื่อง

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม (GMOs) เป็นต้น 

• เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นในอาเซียนกําลังเผชญิหน้ากบัการที่บรรษัทขนาดใหญ่ได้เข้ามา

ครอบครองผูกขาดพนัธุพ์ชืพนัธุส์ตัว์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ผัก ข้าวโพด ข้าว ตลอดจนถึงพันธุ์สตัว์

ต่าง ๆ พันธุ์พืช/พันธุ์สตัว์ และการวจิยัและพัฒนาซึ่งอยู่ในมอืของเกษตรกรและสถาบันวจิัย

สาธารณะ  (public research institute) กําลังถูกดึงให้เข้าไปอยู่ในมอืของบรรษัทขนาดใหญ่ใน

ภูมภิาคและบรรษทัขา้มชาตริะดบัโลก เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นกําลังถูกผลักไสให้กลายเป็น

แรงงานรบัจา้งในแผ่นดนิของตนเอง และการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวกาํลงัเหน็ได้ชดัเจนมากยิ่งข ึ้น 

ๆ เป็นลําดบั 
 

3) ผลกระทบเชิงลบต่อประเทศไทย 

การเปิดเสรดีงักล่าวเป็นการเปิดรบัให้กบัต่างประเทศมขีอบเขตที่กว้างขวาง  เพราะเกี่ยวข้อง

กบัทรพัยากรธรรมชาต ิป่าไม ้ทรพัยากรพันธุกรรม การเกษตร และเกี่ยวข้องกบัวถิีชวีติของประชาชน

ในท้องถิ่น ครอบคลุมถึงการเปิดเสรี การอํานวยความสะดวก การส่งเสริมและการคุ้มครองการ

ลงทนุ  อกีทัง้เชือ่มโยงกบัการเปิดเสรใีหก้บันักลงทนุนอกอาเซยีนทีไ่ด้ลงทนุในอาเซยีนด้วย  

ผลกระทบของความตกลงนี้จงึสรา้งความเสยีหายได้ยิ่งกว่าการจดัทําความตกลงเขตการค้าเสรี

ทีร่ฐับาลไทยในอดตีได้ลงนามกบัต่างประเทศ เนื่องจากความตกลงส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกบัการ

เปิดเสรสีนิคา้เป็นสว่นใหญ่ มบีางสว่นเทา่นัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ  
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ผลกระทบของการเปิดเสรกีารลงทนุต่อเกษตรกร ฐานทรพัยากร และภาคเกษตรกรรมโดยรวม 

มดีงัต่อไปนี้ 

• เรง่ใหเ้กดิกระบวนการกว้านซื้อที่ดินและเช่าพื้นที่ทําการเกษตรโดยกลุ่มทุนจากต่างชาติ เช่น 

การเข้ามาสมัปทานปลูกป่าในพื้นเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่ม ี

เอกสารสทิธิ ์เป็นการขยายความขดัแย้งปญัหาที่ดินและปญัหาการแย่งชงิน้ําในฤดูแล้งระหว่าง

กลุ่มทนุกบัชาวบ้านในรนุแรงเพิม่มากขึน้ 

• กลุ่มทนุต่างชาตจิะเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรพัยากรพันธุกรรม เช่น พันธุ์ข้าวพันธุ์ไม้ผลเมอืง

รอ้น พชืสมุนไพร ฯลฯ รวมถึงการจดทรพัย์สนิทางปญัญาจากสายพันธุ์พืช  สอดรบักบัความ

พยายามของบรษิัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติที่ผลักดันให้มกีารส่งออกพันธุ์พืชออกนอกประเทศโดย

เสรี และผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เพื่อให้สามารถ

ผูกขาดสายพันธุ์พืชได้โดยง่าย โดยไม่ต้องขออนุญาตการเข้าถึงพันธุ์พืช และการแบ่งปนั

ผลประโยชน์ทัง้ๆทีไ่ด้ใชป้ระโยชน์จากสายพันธุ์พืชในประเทศ ต่างชาติจะเข้ามาผูกขาดตลาด

เมล็ดพันธุ์พืช เช่น ข้าว ซึ่งมมีูลค่าขัน้ต้นสูงมากกว่า 25,000 ล้านบาท/ปี ทัง้นี้ไม่นับการใช้

ชอ่งทางการเขา้มาตัง้กจิการเพาะและขยายพันธุ์พืชเพื่อเข้าถึงทรพัยากรความหลากหลายทาง

ชวีภาพซึ่งมมีลูคา่มหาศาลประเมนิคา่มไิด้ 

• การเปิดเสรกีารขยายพันธุ์พืช จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุนขนาดใหญ่ข้ามชาติเข้ามายึดครอง

อาชพีและกจิการทีค่นไทยได้พฒันามาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ จนกลายเป็นอาชพีของคน

ไทยเป็นจํานวนมาก เช่น ธุรกิจกล้วยไม้ของไทย ทัง้นี้ โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่จะเข้ามาใช้

ประโยชน์จากฐานพนัธกุรรม ภาพลกัษณ์ และฐานการตลาด เบียดขบัผู้ประกอบการรายย่อยที่

ได้พฒันามาเป็นลําดบัใหส้ญูหายไปเชน่เดยีวกบัทีเ่กดิขึน้กบัรา้นคา้ปลกีรายย่อย เกดิผลกระทบ

ต่อกจิการกล้วยไมข้องไทยซึ่งมมีูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาท/ปี โดยไม่จําเป็นต้องกล่าว

ผลกระทบต่อศกัยภาพการพฒันาในอนาคตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในระดบัทอ้งถิน่ 

• นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น 

ชลประทาน การพฒันาทีด่นิ การสง่เสรมิการเกษตร การอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง

การวจิยัในสาขาต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกดิขึน้จากภาษอีากรของประชาชน   
 

แนวทางการเปิดเสรนีี้เปิดทางให้บรรษัทข้ามชาติเข้ามารงัแกเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น ยึด

ครองฐานทรพัยากรพนัธกุรรม สรา้งผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร และอธปิไตยของประเทศ อกี

ทัง้ยงัขดัแย้งกบันโยบายของคณะกรรมการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนแห่งชาติ และนโยบายการ

คุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรมของรฐับาลเองอกีด้วย  
 

5.2.2 ข้อตกลงจดัตัง้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) มกีาร

ดําเนินการสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์3 ประการของอนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ คอื  

• สง่เสรมิและสนับสนุนประเทศสมาชกิในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ  

• การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื และ 



100 | ห น้ า  

 
• การแบ่งปนัผลประโยชน์จากทรพัยากรพนัธกุรรมอย่างเทา่เทยีมและยุตธิรรม  

 

โดยศนูย์ดงักล่าวจะเป็นศนูย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชวีภาพ

ในระหว่างประเทศสมาชกิ ตลอดจนสนับสนุนประเทศสมาชกิอาเซียนในการเสรมิสร้างศกัยภาพของ

บุคลากรในด้านการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ และมสีํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ ณ สาธารณรัฐ

ฟิลปิปินส ์โดยสหภาพยุโรป (EU) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของศูนย์ฯ จํานวน 6 ล้าน    

ยูโร (ประมาณ 30,000,000 บาท) โดยประเทศสมาชกิจะต้องให้การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ฯ 

ในลักษณะของการสมทบในรูปของตัวเงนิหรอืสมทบในด้านความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความสมคัรใจ 

เชน่ สนับสนุนด้านบุคลากร สนับสนุนด้านการจดัฝึกอบรม การประชมุเชงิปฏิบัติการ และการจดัประชุม

ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

การจดัตัง้ศนูย์อาเซยีนวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นการดําเนินงานตามมติที่ประชุม

รฐัมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนต้องให้ความร่วมมือ เนื่องจากรัฐมนตรี

สิง่แวดล้อมอาเซยีนของประเทศสมาชกิอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ มมีติเหน็ชอบร่วมกนัในการจดัตัง้ศูนย์

ดงักล่าว ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชกิอาเซียนและภาคอีนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชวีภาพเหน็ความสาํคญัอย่างยิง่ในการทีจ่ะร่วมมอืกบัประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนจากทรพัยากรชวีภาพและพันธุกรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกประเทศใน

ภูมภิาคอาเซยีนใหค้วามสาํคญั ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค   
 

โดยทีข่อ้ 14 ของขอ้ตกลงกาํหนดใหข้อ้ตกลงฉบบันี้จะมผีลใช้บังคบัเมื่อมกีารยื่นตราสารการให้

สตัยาบนักบัเลขาธกิารอาเซยีน ซึ่งเลขาธกิารอาเซยีนมหีนังสอืขอความร่วมมอืให้ประเทศไทยพิจารณา

ลงนามในสตัยาบนัในขอ้ตกลงดังกล่าวหากประเทศไทยไม่เร่งดําเนินการในการให้สตัยาบันอาจทําให้

ประเทศไทยเสยีภาพพจน์ในด้านความรว่มมอืในภูมภิาคอาเซยีนและความรว่มมอืในการอนุรกัษ์และการ

ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชวีภาพในภูมภิาคอาเซยีน  
 

ในคราวประชุมคณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิ

ครัง้ที ่1/2552 เมือ่วนัพุธที ่22 กรกฎาคม 2552 มมีตเิหน็ชอบต่อการให้สตัยาบันในข้อตกลงว่าด้วยการ

จดัตัง้ศนูย์อาเซยีนวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ และเหน็ควรเรง่รดัการใหส้ตัยาบันในข้อตกลงว่า

ด้วยการจดัตัง้ศนูย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ โดยให้นําเรื่องเสนอต่อคณะรฐัมนตรี

เพื่อพิจารณาอนุมตัิการให้สตัยาบัน และเสนอต่อรฐัสภาเพื่อให้ความเหน็ชอบ แล้วแจ้งกระทรวงการ

ต่างประเทศใหจ้ดัทาํสตัยาบนัสารต่อไป   
  

 สาระสาํคญั 

- วตัถุประสงคข์องศนูย์ เพื่ออาํนวยการประสานความร่วมมอืและประสานการดําเนินงาน

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ องค์การระดับ

ภูมภิาค และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการอนุรกัษ์  และการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน และการแบ่งปนัผลประโยชน์

ทรพัยากรชวีภาพอย่างเทา่เทยีมและยุตธิรรมในภูมภิาคอาเซยีน (ขอ้ 2)  
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- โครงสรา้งของศนูย์ ประกอบด้วย (2.1) คณะกรรมการบรหิาร (2.2) ผู้อํานวยการบรหิาร

และเจา้หน้าที ่(2.3) คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการย่อย  (ขอ้ 3)  

- ใหม้กีารจดัตัง้กองทนุความหลากหลายทางชวีภาพของอาเซยีนเพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติ

กจิกรรมทีต่้องการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องศนูย์ โดยประเทศสมาชกิอาเซียนอาจสมคัร

ใจจา่ยสมทบเขา้กองทนุ (ขอ้ 8) 

- ศูนย์ความหลากหลายทางชวีภาพอาเซียนมฐีานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมี

ความสามารถทีจ่ะทาํสญัญา ได้มา และจาํหน่ายสงัหารมิทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์และ

ดําเนินคด ี(ขอ้ 9) 
 

      5.3 ความตกลงระดบัทวิภาคี 

5.3.1 ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 

ในปจัจบุนัประเทศไทยได้มกีารทาํขอ้ตกลงการค้าเสรใีน 2 ระดับ คอื กรอบข้อตกลงการค้าเสรี

ในระดบัทวภิาคแีละกรอบขอ้ตกลงการคา้เสรใีนระดบัภูมภิาค ซึ่งมทีัง้ความตกลงที่ได้ลงนามไปแล้ว เช่น 

ไทย-ออสเตรเลยี, ไทย – นิวซแีลนด์, ไทย – เปร,ู อาเซยีน – สหภาพยุโรป และความตกลงที่อยู่ระหว่าง

การเจรจา เชน่ ไทย – อนิเดยี, ไทย – เกาหล,ี ไทย – สหภาพยุโรป เป็นต้น 

สาํหรบัประเดน็เรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพทางธรรมชาติมคีวามสําคญัยิ่งต่อสิง่แวดล้อม 

เศรษฐกจิและวฒันธรรม โดยเป็นจุดสําคญัที่ทําให้ระบบในธรรมชาติสามารถดํารงอยู่ได้และดูแลระบบ

นิเวศ ให้คงทน เช่น การรกัษาหน้าดิน การสงัเคราะห์พลังงานของพืช การควบคุมความชื้น เป็นต้น 

นอกจากนี้  ความหลากหลายทางชวีภาพยังถือเป็นทรพัยากรทางธรรมชาติมปีระโยชน์อย่างมากกับ

ปจัจยัในการดํารงชวีติใหแ้กม่นุษย์โดยเป็นทัง้แหล่งอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั (ผลผลิตของป่า) และยารกัษาโรค 

(สมนุไพรต่างๆ) 

ประเทศทีพ่ฒันาแล้วได้ใหค้วามสนใจกบัคณุค่าของความหลากหลายทางชวีภาพโดยเฉพาะใน

พื้นทีป่่าเขตรอ้นทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงมาก ได้มกีารส่งทมีนักวจิยัต่าง ๆ เพื่อวจิยัหาพันธุ์

พชื พนัธุส์ตัวต์่างๆ ที่มสีายพันธุ์ดีและทนทานต่อโรค เพื่อนําไปพัฒนาและใช้ในการปรบัปรุงพันธุ์พืช

ดัง้เดมิทีม่อียู่แล้วใหด้ยีิ่งข ึ้น และนําสายพันธุ์ใหม่ที่ปรบัปรุงพันธุ์ไปจดสทิธบิัตรกลายเป็นทรพัย์สมบัติ

ของประเทศที่พัฒนาแล้ว  ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมคีวามตื่นตัวถึงความสําคัญของความ

หลากหลายทางชวีภาพ และยงัมองไมเ่หน็ถงึภยัคกุคามความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศที่เกดิ

จากการทําความตกลง FTA การประเมินผลกระทบจากการทําความตกลง FTA จึงต้องคํานึงถึง

ผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศของประเทศด้วย  

เมือ่พจิารณาโดยรว่มจากขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัประเทศต่างๆ จะมปีระเด็นที่จะต้องพิจารณาซึ่ง

อาจสง่ผลกระทบต่อประเทศไทยดงัต่อไปนี้ 

 

 
 

1) ผลกระทบในทางบวก 
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รายได้ทีม่ากขึน้จากการสง่ออกสนิคา้เกษตรอาจมผีลทาํใหม้กีารกาํหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อ

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านการเกษตรมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการทํา

เกษตรอนิทรยี์อย่างจรงิจงั ควบคูไ่ปกบัการบงัคบัใช้กฎหมายสิง่แวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยสกดักัน้การ

บุกรกุทาํลายป่าเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  และหากเกษตรกรมรีายได้ที่มากขึ้น กจ็ะนํามาสู่การ

ปรบัปรงุระบบการผลติ เป็นการลดแรงกดดนัต่อการเปลี่ยนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิหรอืการทาํลายป่า 

อย่างไรกด็ ีมขีอ้หว่งกงัวลวา่ ในทางปฏบิตั ิอาจเกดิปญัหาความลักลัน่ของช่วงเวลาระหว่างการ

มุง่สรา้งรายได้จากการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งก่อให้เกดิความเสยีหายต่อความหลากหลายทาง

ชวีภาพ กบัการดําเนินนโยบายเพื่อการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ อกีทัง้ทรพัยากร

ชวีภาพบางประเภทเมือ่ถูกทาํลายไปแล้วกไ็มอ่าจฟ้ืนคนืสภาพกลบัมาได้เหมอืนเดิม  นอกจากนี้ ในทาง

ปฏบิตั ิพบวา่ การลดลงของพื้นทีป่่ามกัจะเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องแมว้า่จะได้ผลผลติเพิ่มขึ้นแล้วกต็าม หรอื

อาจกล่าวได้วา่การเพิม่ข ึน้ของผลผลติ มผีลต่อคอ่นขา้งน้อยต่อการชะลอการเปลี่ยนแปลง 
 

2) ผลกระทบในทางลบ 

งานศกึษาการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการทํา FTA ไทย-สหรฐัอเมรกิา (สุธาวลัย์ 

เสถียรไทย และคณะ, 2550) คาดการณ์ว่า การมุ่งขยายการผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนองการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิและการส่งออกจากผลของการทําความตกลง FTA นัน้ นําไปสู่การขยายพื้นที่

ปลูกพชืเชงิเดี่ยวเพื่อการสง่ออกและการใชส้ารเคมแีละยากําจดัศตัรูพืชต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืช 

และแมลงต่างๆ และสง่ผลใหธ้าตุอาหารในดนิลดลงมากขึน้และเป็นปจัจยัเรง่ของปญัหาการพังทลายของ

หน้าดนิซึ่งล้วนแต่สง่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพ  

 การปลูกพืชเชิงเดียวเพ่ิมข้ึน ตวัอย่างผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกพืชเชงิเดี่ยว

เพื่อการสง่ออก เหน็ได้ชดัเจนในกรณีข้าว ประเทศไทยมคีวามหลากหลายของพันธุ์ข้าวสูง แต่ผลจาก

การปลูกขา้วทีมุ่ง่เน้นพนัธุข์า้วทีต่ลาดต้องการเป็นหลัก ทําให้ชาวนาหนัมาปลูกข้าวพันธุ์ใหม่แทนพันธุ์

ขา้วพื้นเมอืงทีเ่คยปลูก ทาํใหแ้หล่งปลูกพนัธุข์า้วมพีนัธุข์า้วเพียงไม่กี่พันธุ์ ในช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปี 

(2535-2545) พื้นทีป่ลูกพนัธุข์า้วพื้นเมอืงลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่เคยปลูก คดิเป็นสดัส่วนไม่ถึง

รอ้ยละ 13 ของพื้นทีป่ลูกขา้วทัง้หมด  การทีค่วามหลากหลายของพนัธุ์ข้าวได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้

การเพาะปลูกขา้วมคีวามเสี่ยงมากขึ้นหากมกีารระบาดของโรคหรอืแมลง อาจทําให้เกดิความเสยีหาย

อย่างรนุแรงและกวา้งขวาง 

ดงันัน้ หากมกีารขยายตัวของการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากผลการทํา FTA จนทําให้มกีารขยาย

พื้นทีก่ารปลูกขา้วหรอืเปลี่ยนจากการปลูกขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงมาปลูกเฉพาะข้าวพันธุ์เพื่อการส่งออกมาก

ขึน้ กจ็ะยิง่เป็นการเพิม่ขนาดความรนุแรงของปญัหาความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวยิ่งข ึ้น รวมทัง้

ปญัหาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพสาํหรบัพนัธุพ์ชืชนิดอืน่ๆ ด้วย  

 ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากข้อห่วงกงัวล

ในเรือ่งการนําเขา้สนิคา้ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อมของมนุษย์แล้ว การขยายตัวทางการค้า

และการผลิตอันเป็นผลมาจากความตกลง FTA อาจก่อให้เกิดการนําเข้าพืชหรือสัตว์ที่ไม่ได้ม ี

แหล่งกําเนิดในประเทศไทยหรอืชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (alien species) ซึ่งมผีลกระทบต่อระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ (biosecurity risk) ดังจะเหน็ได้จากตัวอย่างการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวซึ่งเป็น
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สตัวน้ํ์าพนัธุต์่างถิน่  หากการทาํ FTA กอ่ใหเ้กดิการขยายการเพาะเลี้ยงกุง้ขาว อาจก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ สองประการใหญ่ คอื การนําโรคซึ่งไม่เคยปรากฏของการระบาด

ปนเป้ือนเขา้มากบัพนัธุต์่างถิน่ และพันธุ์ต่างถิ่นอาจมผีลกระทบในด้านซึ่งไม่เอื้อต่อการดํารงชวีติของ

พนัธุเ์จา้บ้าน เชน่ การแย่งอาหาร การทาํลายพนัธุเ์จา้บ้านให้ลดลงจนสูญพันธุ์ไปในที่สุด ฯลฯ หากพันธุ์

ต่างถิ่นหลุดรอดออกไปแพร่พันธุ์ในธรรมชาติ (สุภัทรา อุไรวรรณ์, 2547)  ในอนาคต หากมกีารพัฒนา

พนัธุก์ุง้ขาวโดยวธิกีารตัดแต่งพันธุกรรม ปญัหาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่อาจเกดิขึ้นจากการนํากุ้ง

ขาวมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยจะเป็นปญัหาทีต่้องใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ 

 การเพ่ิมข้ึนของส่ิงมีชีวิตตัดแต่งพนัธุกรรม (GMOs) จากข้อเรยีกร้องของสหรฐัใน 

FTA ให้ประเทศไทยยึดถือข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการด้านสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชภายใต้

องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครดั และต้องการให้ประเทศไทยขจดัมาตรการต่างๆ ทางด้านการค้าที่

ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีชวีภาพ เช่น การติดฉลากสนิค้าตัดแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified 

Organisms: GMOs) เป็นต้น หากประเทศไทยยอมรบัตามข้อเรยีกร้องดังกล่าว จะเป็นผลให้ไทยต้อง

เปิดรบัสนิคา้ทีเ่ป็นหรอืมสีว่นประกอบทีเ่ป็นสิง่มชีวีติตดัแต่งพันธุกรรม (GMOs) เข้ามามากขึ้นโดยหาก

รฐับาลไทยอนุญาตให้มกีารเพาะปลูกโดยใช้พืชตัดแต่งพันธุกรรม จะทําให้เกดิผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพ ทัง้ในสว่นของผลกระทบต่อแมลงทีเ่ป็นประโยชน์ ผลกระทบต่อจุลินทรยี์ในดินที่

เป็นประโยชน์ต่อพชื ผลกระทบต่อการสรา้งปญัหาการกลายเป็นวชัพชืทีต่้านทานยากําจดัวชัพืช (Super 

Weed) ปญัหาการผสมขา้มกบัพชืทอ้งถิน่ (National Academy of Science, 2002)  
 

6. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

จากสถานการณ์ความหลากหลายทางชวีภาพที่เป็นอยู่และแนวโน้มในอนาคตดังกล่าวกล่าวไป

แล้วนัน้ รฐับาลควรมแีนวนโยบายเพื่อการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ ดงันี้ 
 

6.1 นโยบายด้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

รฐับาลควรมนีโยบายด้านการฟ้ืนฟูเพิ่มความหลากหลายของทรพัยากรชวีภาพผ่าน “ระบบ

เครือข่ายภาคีการพฒันา” ซึ่งประกอบด้วยชุมชนและองค์กรภาคทีัง้ภาครฐัและนอกภาครฐั ได้แก ่

องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคเอกชน เนื่องจากงานด้านความหลากหลายทาง

ชวีภาพมขีอบเขตงานกวา้งขวางมาก และทางภาครฐัมขีอ้จาํกดัทัง้ในด้านบุคลากรและงบประมาณ โดย

ควรเริม่ต้นจากการฟ้ืนฟูเพิม่ความหลากหลายทางพนัธกุรรมของพชืและสตัว์เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ “ข้าวพื้นเมอืง” ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความมัน่คงทาง

อาหาร ทัง้ในระดบัครวัเรอืน ระดบัชมุชนและระดบัประเทศ 

ในปจัจุบันมอีงค์กรชุมชนท้องถิ่น และ/หรอื องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดําเนินกจิกรรมในเรื่องนี้

กระจายอยู่ในทกุภูมภิาคของประเทศไทย เชน่ กลุ่มฮกัเมอืงน่าน เครอืข่ายเกษตรกรอนุรกัษ์พันธุ์ข้าว จ.

สรุนิทร ์เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืก ฯลฯ  แนวทางดําเนินการในเรื่องนี้ คอื สนับสนุนการจดัตัง้และ

การดําเนินงานของระบบเครอืข่ายภาคกีารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพันธุกรรมข้าวพื้นเมอืงและพันธุกรรมพืช

และสตัวช์นิดต่างๆ ใหม้ขีอบเขตการดําเนินงานกวา้งขวางขึน้ตามระดับของศกัยภาพและความสนใจใน

การดําเนินงานของชมุชนและองคก์รภาค ีโดยควรสนับสนุนทัง้ในด้านงบประมาณและเทคโนโลยีเพื่อให้



104 | ห น้ า  

 
เกดิการประสานเชือ่มโยงเป็น “เครือข่ายข้ามภมิูภาค” เพื่อขยายความหลากหลายของฐานพันธุกรรม 

สรา้งกระบวนการเรยีนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และภูมปิญัญาท้องถิ่นระหว่างชุมชนและองค์กร การ

ดําเนินงานในเรื่องนี้  สามารถใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ที่ผ่านการคดักรอง ให้ชุมชนสามารถควบคุมและ

พฒันาต่อยอดได้ ผสานกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในด้านการอนุรกัษ์พันธุกรรม เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพและ

ความเข้มแข็งของชุมชนในการดําเนินกิจกรรม ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ได้ เช่น 

เทคโนโลยชีวีภาพด้านการเกบ็รกัษาเชื้อพันธุกรรม ด้านการคดัเลือกสายพันธุ์ และด้านการผสมพันธุ ์

เป็นต้น การดําเนินกิจกรรมในเรื่องนี้  จะเป็นรูปธรรมที่สําคัญประการหนึ่ งของการอนุวัตรตาม

รฐัธรรมนูญมาตรา 66 ในเรือ่งสทิธชิมุชนทอ้งถิน่ 
 

6.2 นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เนื่องจากระบบการเกษตรเคม-ีพชืเชงิเดี่ยวเป็นปจัจยัสาํคญัที่มผีลกระทบต่อการทําลายและการ

สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ (Global Environment Outlook 4, 2007 และ Global Biodiversity 

Outlook, 2010) จงึจาํเป็นต้องปรบัเปลี่ยนแนวคดิและนโยบายพัฒนาการเกษตร โดยใช้นโยบายหลัก

สําคญั คอื “การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานทรพัยากรชีวภาพ” ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ใน

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่10 โดยมกีารพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานทรพัยากรชวีภาพ

จากการพัฒนาและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ 3 ระดับควบคู่กนัไปอย่างสมดุล 

กล่าวคอื ระดับวถิีชวีติชุมชนหรอืเศรษฐกจิเพื่อการยังชพี (Subsistence Economy) ระดับเศรษฐกจิ

ชมุชน (Community-based Economy) และระดับเศรษฐกจิแข่งขนั (Commercial Economy) ทัง้นี้  โดย

ยึดถือหลักการของการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนควบคู่กบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 

(1) ระดบัวิถีชีวิตชุมชนหรือเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพ (Subsistence Economy) : เป็นระดับ

ทีม่กีารอนุรกัษ์ ใชป้ระโยชน์และบรหิารจากความหลากหลายทางชวีภาพในลักษณะที่มุ่งเน้นเพื่อการยัง

ชพีเป็นหลกั เป็นการลดรายจ่าย สร้างความมัน่คงทางอาหารในระดับครวัเรอืนและชุมชน มกีารใช้ภูม ิ

ปญัญาทอ้งถิน่ด้านการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากฐานทรพัยากรมาเป็นฐานในการบรหิารจดัการความ

หลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่โดยรอบชุมชนให้เกิดความยัง่ยืน และอาจมกีารใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์อยู่บ้าง รูปแบบการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ เช่น การจดัการและใช้

ประโยชน์จากป่าในรูปแบบ “ป่าชุมชน” มกีารเกบ็หาของป่า (เช่น หน่อไม้ เหด็ สมุนไพร ผักกูด ฯลฯ) 

มาใชป้ระโยชน์โดยมกีฎกตกิากาํกบัควบคมุ   

มกีรณีตัวอย่างที่มกีิจกรรมการพัฒนาและการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในระดับนี้ 

เช่น กรณีชุมชนบ้านห้วยหนิลาดใน อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย ,ชุมชนบ้านสะเนพ่อง อ.สงัขละบุร ีจ.

กาญจนบุร ีฯลฯ 

(2) ระดบัเศรษฐกิจชุมชน (Community-based Economy) : เป็นระดับที่มกีารใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายทางชวีภาพที่มุ่งเน้นประโยชน์เชงิเศรษฐกจิมากขึ้น โดยมรีูปแบบกจิกรรมใน

ลกัษณะ “เศรษฐกิจชุมชน” มกีารพฒันาใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ในรูปแบบที่

เป็นผลติภณัฑ์ชมุชน เชน่ ผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรยี์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน และในรูปแบบการ

บรกิาร เชน่ การทอ่งเทีย่วชมุชนเชงิอนุรกัษ์ โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ
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ควบคูไ่ปกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ โดยกจิกรรมด้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู

เป็นฐานสําคัญของกจิกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพที่ต้องดําเนินการ

ควบคูก่นัไป 

กรณีตัวอย่างที่มกีจิกรรมการพัฒนาและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนี้ เช่น 

ชมุชนบ้านเปรด็ใน อ.เมอืง จ.ตราด, ศูนย์สุขภาพและสมุนไพรชุมชน อ.กุดชุม จ.ยโสธร, ชุมชนครีวีงศ ์

จ.นครศรธีรรมราช, ชมุชนลุ่มน้ําปะเหลยีน จ.ตรงั, เครอืข่ายอนิแปง จ.สกลนคร, เครอืข่ายฮักเมอืงน่าน 

จ.น่าน เป็นต้น 

(3) ระดบัเศรษฐกิจแข่งขนั-ส่งออก (Commercial Economy) : เป็นระดับที่มกีารพัฒนาและ

ใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อประโยชน์เชงิพาณิชย์อย่างจรงิจงั และสามารถส่งออก

ผลติภณัฑ์ไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศ กรณีตวัอย่าง เชน่ มลูนิธโิรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 

บรษิทั โอทอป เน็ตเวริค์ เวริล์ไวด์ จาํกดั เป็นต้น  

กรณีมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศรนัน้ เป็นกรณีต้นแบบ (Model) ของการพัฒนาใน

เชงิเศรษฐกจิทีอ่ยู่บนพื้นฐานแนวคดิหลกัในเรือ่งความเขม้แขง็ของชมุชน มกีจิกรรมที่เชื่อมโยงประโยชน์

ผลตอบแทนที่ได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลับไปยังชุมชนเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ใหก้บัชมุชน และมกีารใช้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้กบัภูมปิญัญา

เรือ่งสมนุไพรได้อย่างเหมาะสม เชน่ การใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหค์ณุภาพและห้องปฏิบัติการจุลชวีวทิยาใน

การควบคมุมาตรฐานวตัถุดบิสมนุไพร เพื่อการยกระดบัคณุภาพการผลิตสนิค้าสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

ด้านความปลอดภยัและด้านคณุภาพทางเภสชัภณัฑ ์ทาํให้สามารถขยายตลาดสนิค้าได้กว้างขวางมาก

ขึน้ 
 

กจิกรรมทีค่วรใหค้วามสาํคญัในลําดบัสงูในการดําเนินงานตามแนวนโยบายนี้ ได้แก ่

(ก) การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน 

แนวทางการดําเนินงาน คอื สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนรูปแบบต่างๆ ของ

ชุมชน เช่น เกษตรอนิทรยี์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร ฯลฯ โดยใช้แนวทางการ

สง่เสรมิทีต่่อยอดจาก “โครงการนํารอ่งเพื่อพฒันาเกษตรยัง่ยนืของเกษตรกรรายย่อย” ที่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้เคยดําเนินการมาแล้วในช่วงปี พ.ศ.2544-2546 และได้รบัการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเป็น

แนวทางดําเนินงานทีป่ระสบผลสาํเรจ็ เนื่องจากเป็นการบรหิารจดัการร่วมระหว่างเกษตรกรรายย่อยกบั

องค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้สนับสนุนในการส่งเสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน 

สามารถคดัเลอืกใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่ มาสนับสนุนเพิ่มศกัยภาพ

และตอบสนองความต้องการของชมุชน เช่น การคดัเลือกสายพันธุ์จุลินทรยี์เพื่อทําปุ๋ ยหมกัหรอืน้ําหมกั

ชวีภาพ การควบคมุแมลงศตัรพูชืโดยใชช้วีวธิ ี(Biological control) ฯลฯ  

นอกจากมาตรการสง่เสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืซึ่งเป็นมาตรการเชงิรบัที่กล่าวแล้ว รฐับาลยัง

ควรต้องใชม้าตรการเชงิรกุโดยกาํหนดใหผู้้สง่เสรมิการใชส้ารเคมกีารเกษตรต้องมรีบัผิดชอบต่อคุณภาพ

สิง่แวดล้อมตามหลกัการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter-pay Principle) ซึ่งจะชะลอการขยายตัวของ

ระบบเกษตรสารเคมี-พืชเชิงเดี่ยว ที่ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรัฐควรจัด เก็บ

ค่าธรรมเนียม(Premium) หรือภาษีนําเข้าสารเคมีการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อการทําลายความ
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หลากหลายทางชวีภาพเขา้กองทุนฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งอตัราค่าธรรมเนียมหรอืภาษี

นําเข้านัน้ควรเป็นอตัราก้าวหน้าตามระดับความเป็นอนัตรายของสารเคมนีัน้ต่อสิง่แวดล้อม แล้วนํา

เงนิกองทนุทีไ่ด้มาสง่เสรมิกจิกรรมการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ เช่น การเยียวยาระบบนิเวศที่

เสื่อมโทรมจากการใช้ระบบเกษตรเชิงเดี่ยวโดยปราศจากการจัดการที่เหมาะสม การส่งเสรมิระบบ

เกษตรกรรมยัง่ยนื การฟ้ืนฟูบํารงุรกัษาหรอืสร้างพื้นที่ป่าชุมชน (ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอนุรกัษ์ความ

หลากหลายทางชวีภาพประจาํชมุชนแล้ว ยงัเป็นแหล่งดูดซบัก๊าซเรอืนกระจกอกีด้วย) การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู

พนัธกุรรมพชืพื้นเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่พนัธุข์า้วพื้นเมอืง เป็นต้น 

(ข) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

อปุสรรคสาํคญัประการหนึ่งในการสง่เสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน คอื การเปลี่ยนกระบวนทศัน์ 

(Paradigm) และฐานคดิของเกษตรกรในเรื่องการทําการเกษตร ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสนิใจ

เปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมสมยัใหม ่(เกษตรสารเคม/ีเกษตรเชงิเดี่ยว) มาสู่ระบบเกษตรกรรมดังเดิม 

(เกษตรกรรมยัง่ยืน) ซึ่งเหน็ได้อย่างชดัเจนจากกรณี “โรงเรียนชาวนา” ที่ดําเนินงานโดยมูลนิธขิ้าว

ขวญั จ.สุพรรณบุร ี โดยเป็นแนวทางเสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู้แก่เกษตรกรได้ส่งผลให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์ในการทําการเกษตร ดังนัน้ รฐับาลควรส่งเสรมิการเสรมิสร้างกระบวนการ

เรยีนรูใ้นแนวทางแบบ“โรงเรยีนชาวนา”ใหข้ยายผลไปยงัพื้นที่อ ื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้น โดยอาจสนับสนุน

เพิ่มศักยภาพของมูลนิธิข้าวขวัญเพื่อให้สามารถขยายการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หรอืรองรับ

เกษตรกรในจาํนวนทีม่ากขึ้น หรอื ให้หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสรมิการเกษตร มาศกึษา

เรยีนรูเ้พื่อนําแนวคดิ แนวปฏิบัติจากโรงเรยีนชาวนาของมูลนิธขิ้าวขวญัไปดําเนินกจิกรรมเสรมิสร้าง

กระบวนการเรยีนรูแ้กเ่กษตรกรภายใต้ภารกจิความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน  
 

(ค) การพฒันาอุตสาหกรรมยา-สมุนไพรไทย 

จากกรณีมลูนิธโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร แสดงให้เหน็ถึงศกัยภาพของการพัฒนาและ

ใชป้ระโยชน์สมนุไพรไทยในเชงิพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ความหลากหลายทางชวีภาพ และการ

แขง่ขนัในตลาดโลก ดงันัน้ รฐับาลควรดําเนินนโยบายส่งเสรมิการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

ไทยอย่างครบวงจร (คล้ายกับกิจกรรมการดําเนินงานของมูลนิธโิรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร) 

กล่าวคอื สง่เสรมิด้านการวจิยัและพัฒนา การใช้สมุนไพรในโรงพยาบาล การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

การสง่เสรมิด้านการตลาด การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูภูมปิญัญาท้องถิ่น การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสมุนไพร ฯลฯ 

แนวทางดําเนินงานเบื้องต้นสําหรบัเรื่องนี้  คอื การเพิ่มศกัยภาพและความเข้มแขง็การดําเนินงานของ

มูลนิธโิรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อให้เป็นต้นแบบการเรยีนรู้ในการวจิยัและพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากภูมปิญัญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ควบคูก่บัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและสรา้งความเขม้แขง็แกช่มุชนทอ้งถิน่ 

การดําเนินงานในขัน้ต่อไปอาจเป็นในลกัษณะของการขยายผลต้นแบบการดําเนินงานของมูลนิธิ

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศรไปยงัพื้นทีอ่ ืน่ๆ ที่มคีวามพร้อมทัง้ด้านความสนใจในการดําเนินงาน

และศกัยภาพขององค์กร โดยอาจดําเนินงานในลักษณะเป็นเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในกจิกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เช่น การปลูกสมุนไพรใน
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ระบบเกษตรอนิทรยี์ป้อนเป็นวัตถุดิบให้แก่มูลนิธิฯ การร่วมวิจยัและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์

สมนุไพรโดยมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัวจิยัต่างๆ เป็นต้น 
 

6.3 การสร้างระบบและกลไกในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างเป็นธรรม 

การดําเนินงานในสว่นนี้สามารถทาํได้พรอ้มกนัหลายแนวทาง ได้แก ่

6.3.1 การผลักดันเร่งการประกาศใช้กฎหมายกฎหมายลําดับรองเพื่อการบังคับใช้

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสรมิภูมปิญัญา

การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 อย่างเตม็รปูแบบและมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากจนถงึปจัจุบันเป็นเวลากว่า 

10 ปีของการบังคบัใช้กฎหมายทัง้สองฉบับดังกล่าว ยังไม่มกีารประกาศใช้กฎหมายลําดับรองอกีเป็น

จํานวนมาก ทําให้การคุ้มครองภูมปิญัญาท้องถิ่น การอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช การแบ่งปนัผลประโยชน์

จากการใชค้วามหลากหลายทางชวีภาพอย่างเป็นธรรม ยังไม่เกดิผลในทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย  

6.3.2 ควรมกีารปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายด้านทรพัย์สนิทางปญัญาของไทยให้มคีวามเป็นธรรม

และเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญาท้องถิ่นมากยิ่งข ึ้น เช่น 

การใหแ้จง้เปิดเผยแหล่งทีม่าของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทรพัยากรพันธุกรรมที่ใช้ในการประดิษฐ์ในขัน้ตอน

การยื่นจดคุม้ครองสทิธบิตัร การทาํขอ้ตกลงแบ่งปนัผลประโยชน์หากมกีารใช้สทิธบิัตรเพื่อการพาณิชย์

ในกรณีทีเ่ป็นสทิธบิตัรทีใ่ชพ้นัธุกรรมพืชหรอืภูมปิญัญาท้องถิ่นของไทยเป็นฐานสําคญัในการประดิษฐ์ 

เป็นต้น การดําเนินงานปรบัปรุงกฎหมาย ในส่วนนี้เป็นการอนุวตัรตามวตัถุประสงค์ของอนุสญัญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพทีป่ระเทศไทยเป็นภาคสีมาชกิอยู่ด้วยนับตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 
 

6.4 การพฒันากฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศไทย 

 แมว้า่ประเทศไทยจะมกีฎหมายอยู่หลายฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการความหลากหลาย

ทางชวีภาพ แต่กฎหมายทีม่อียู่ยังไม่เพียงพอที่จะดูแล คุ้มครองการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื เทา่ทนัและสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

และสามารถป้องกนัปญัหาโจรสลัดชวีภาพได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (โปรดดูข้อวเิคราะห์เรื่องนี้ในหวัข้อ 

2.2.8 ของรายงานฉบบันี้) ดงันัน้ ควรมกีารผลกัดนัพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการ

บรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ ดงันี้ 
 

กฎหมายด้านสทิธชิมุชนและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

สทิธชิุมชนในการร่วมบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพและการคุ้มครองภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่เป็นสิง่ทีบ่ญัญตัไิวอ้ย่างชดัเจนอยู่ในมาตรา 66 ของรฐัธรรมนูญฉบับปี 2550 ดังนัน้ รฐับาลจงึ

ควรเรง่ผลกัดนัการแปลงบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยมแีนวทางดําเนินงานดงันี้ 

6.4.1 สร้างระบบและกลไกที่รองรับกจิกรรมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชวีภาพ กลไกทางกฎหมายทีส่ําคญั คอื พระราชบญัญติัป่าชุมชนฉบบัประชาชน ซึ่ง

เป็นกฎหมายที่ร ับรองสิทธิชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
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ชวีภาพอย่างยัง่ยืนในระบบนิเวศป่า เป็นรูปแบบการจดัการร่วม (Co-management) ระหว่างรฐักับ

ชมุชนทอ้งถิน่ชมุชนทีม่วีถิชีวีติเกือ้กลูต่อการดูแลจดัการป่า ผสมผสานการจดัการดูแลรกัษาป่าโดยภูมิ

ปญัญาท้องถิ่น (โดยชุมชนท้องถิ่น) กบัการจดัการป่าโดยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ (โดย

หน่วยงานของรฐั) ทัง้นี้  นอกเหนือจากแนวทางการประกาศใช้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ อาจ

ดําเนินการในรปูกฎหมายระดบัท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการจดัทํากฎระเบียบขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ เชน่ การรบัรองกฎกติกาของชุมชนในการจดัการดูแลป่าโดยจดัทําเป็นข้อบัญญัติขององค์การ

บรหิารส่วนตําบล ฯลฯ เป็นการรบัรองและยกระดับกฎกติกาของชุมชนให้เป็นกติกาเชงิสถาบันและมี

สถานะทางกฎหมาย 

6.4.2 การจดัทําระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) เพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน โดยเป็นกฎหมายที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสรมิการพัฒนาและสบืสานภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ กาํกบัดูแลการแบ่งปนัผลประโยชน์จากการใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม ทัง้นี้กฎหมาย

หลกัทีม่อียู่ได้แกพ่ระราชบญัญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสรมิ

ภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 นัน้ให้การคุ้มครองภูมปิญัญาท้องถิ่นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบั

การปรบัปรงุพันธุ์พืชและแพทย์แผนไทยเท่านัน้ การดําเนินงานในการจดัทํากฎหมายเฉพาะนี้จะเป็น

สว่นหนึ่งการอนุวตัรบทบญัญตัมิาตรา 66 ในรฐัธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (โปรดดูร่าง

กฎหมายคุม้ครองภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในภาคผนวกที ่2) 

6.4.3 กฎหมายรองรบั “สิทธิชุมชน” กบัการมสี่วนร่วมในการจดัการ การบํารุงรกัษา และการ

ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมรวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดุลและ

ยัง่ยนื ตามทีไ่ด้รบัการรบัรองและคุม้ครองไวใ้นรฐัธรรมนูญของไทยตัง้แต่ฉบับปี พ.ศ.2540 (มาตรา 46) 

ต่อเนื่องมาจนถงึรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ.2550 (มาตรา 66)  

แมว้า่สทิธชิมุชนตามมาตรา 66 จะมผีลใช้บังคบัโดยทนัท ีแต่ในทางปฏิบัติ หน่วยงานภาครฐั

ยงัคงยึดถือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ชุมชนยึดถือสทิธทิี่ได้รบัการรบัรองและคุ้มครองตาม

รฐัธรรมนูญ จงึกอ่ใหเ้กดิความขดัแย้งระหวา่งชมุชนกบัภาครฐัในการบรหิารจดัการความหลากหลายทาง

ชวีภาพ กฎหมายสทิธชิมุชนจะเป็นกฎหมายกลางทีก่าํหนดหลกัเกณฑ์ แนวปฏิบัติข ัน้ตํ่าของการรองรบั

สทิธชิมุชนในการรว่มบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 
  

 กฎหมายด้านความปลอดภยัทางชวีภาพ 

6.4.4 พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชวีภาพ เพื่อเป็นเครื่องมอืทางกฎหมายในการดูแล

จดัการและป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิจากเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมต่่อความหลากหลายทางชวีภาพ  
  

6.5 การป้องกันและจัดการแก้ไขปัญหาโจรสลัดชีวภาพ โดยควรมีแนวทางดําเนินการ

ดงัต่อไปนี้ 

6.5.1 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศฐานทรัพยากรต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยประสานสอดคล้องกนัใน 2 ระดบั คอื ในระดับภายในประเทศ และระหว่าง

ประเทศ 

 (ก) ระดับภายในประเทศ ต้องเร่งปรบัปรุงแก้ไขหรอืตรากฎหมายสําหรบัการดูแล เฝ้าระวงั 

คุม้ครอง และจดัการทรพัยากรชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นระบบ รวมทัง้
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กฎหมายรบัรองสิทธิชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

รฐัธรรมนูญไทย เชน่ พระราชบญัญตัปิ่าชมุชน ในขณะเดยีวกนัต้องเร่งการบังคบัใช้กฎหมายที่มอียู่แล้ว

ให้มผีลในทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่สําคัญได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้

แหล่งกาํเนิดทางภูมศิาสตร ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสรมิ

ภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย 

 (ข) ระดับระหว่างประเทศ ปจัจุบันมีความตกลงระหว่างประเทศในระบบพหุภาคีที่มคีวาม

เกีย่วโยงสมัพนัธก์บัเรือ่งทรพัยากรชวีภาพหลายฉบบั ทีส่าํคญัได้แก่ อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ (ภายใต้องคก์ารสหประชาชาติ)  ความตกลงว่าด้วยสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญาที่เกี่ยวกบั

การค้า (ภายใต้องค์การการค้าโลก) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยทรพัยากรพันธุกรรมพืช  

(ภายใต้องคก์ารอาหารและเกษตรกรรมแหง่สหประชาชาต)ิ  

ประเทศไทยจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์การเจรจาในทุกเวทีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตวัอย่างเชน่ การเรยีกร้องให้บรรจุหลักการของอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพในเรื่อง

การให้ความยินยอมที่มกีารแจ้งขออนุญาตล่วงหน้า (Prior Informed Consent: PIC) และการแบ่งปนั

ผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรพัยากรชวีภาพอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม ไว้ในข้อบัญญัติของ

ความตกลงระหวา่งประเทศอืน่ โดยเฉพาะในความตกลงทรปิส์ซึ่งมปีระเทศส่วนใหญ่เป็นภาคสีมาชกิอยู่ 

หรอืด้วยการผลักดันให้คุ้มครองสนิค้าเกษตรโดยกฎหมายคุ้มครองสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ในความตก

ลงทรปิส ์เป็นต้น 

นอกจากความตกลงแบบพหุภาคทีี่ประเทศไทยต้องให้ความสําคญัแล้ว เนื่องจากประเทศไทย

กําลังจะมีการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการค้า เสร ี (FTA) กับหลายประเทศ โดยเฉพาะกับ

สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรป ดังนัน้ จะต้องวางนโยบายและยุทธศาสตร์ไม่ให้ผลการทําความตกลง

แบบทวภิาคมีาสรา้งผลกระทบในทางลบ หรอืมผีลเหนือกวา่ความตกลงพหุภาค ีในทางกลับกนั ต้องทํา

ใหค้วามตกลงทวภิาคมีผีลเสรมิประโยชน์ให้ความตกลงพหุภาคมีคีวามมัน่คง ก่อให้เกดิประโยชน์และ

ความเป็นธรรมมากยิง่ข ึน้  

การดําเนินงานในเรือ่งนี้ ควรมอีงคก์รรบัผดิชอบดูแลเรือ่งนี้ทัง้หมดเป็นการเฉพาะ โดยไม่มกีาร

แยกสว่น เป็นรายหน่วยงานหรอืกระทรวง ดงัเชน่ทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั 

6.5.2 ประเทศไทยควรสร้างความร่วมมอืกบัประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ที่เป็นฐานทรพัยากร

ชวีภาพและประสบปญัหาโจรสลดัชวีภาพคล้ายกนั กจิกรรมความร่วมมอือาจทําได้หลากหลายรูปแบบ 

ทัง้ในเรือ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนากฎหมาย ฯลฯ โดยเริม่ต้นใน

ระดบัภูมภิาค เชน่ ในประเทศลุ่มแมน้ํ่าโขง หรอื ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 14

15
 ความร่วมมอืในกลุ่มประเทศ

ที่เป็นฐานทรพัยากรชวีภาพนี้ จะเป็นการช่วยแก้จุดอ่อนเรื่องข้อจํากดัของการบังคบัใช้กฎหมายไทย

นอกอาณาเขตประเทศได้อกีทางหนึ่งด้วย 

                                                   
15  ตวัอย่างเช่น การผลกัดนัร่างกรอบขอ้ตกลงอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพนัธุกรรม 

(Draft ASEAN Framework Agreement on Access to Biological and Genetic Resources) ใหม้ผีลในทางปฏิบตัิ 
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6.5.3 การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการจดัการดูแลทรพัยากรชวีภาพ มี

ชมุชนทอ้งถิน่จาํนวนมากในประเทศไทยในทกุภูมภิาค ทีไ่ด้พิสูจน์ให้เหน็ถึงศกัยภาพ ความสามารถใน

การดูแลคุม้ครองทรพัยากรชวีภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพตามแนวทางการพัฒนา

อย่างยัง่ยนื การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แกช่มุชนทอ้งถิน่ ควบคู่ไปกบัการรบัรองสทิธชิุมชนท้องถิ่นตาม

กฎหมาย เป็นยุทธศาสตร์สําคัญอีกประการหนึ่ งที่จะทําให้การแก้ไขปญัหาโจรสลัดชีวภาพเกิด

ประสทิธผิล มคีวามต่อเนื่อง และชว่ยแกไ้ขจดุออ่น ขอ้จาํกดัในการปฏบิตังิานขององคก์รภาครฐัด้วย 

6.5.4 การพัฒนาจดัทําระบบเครอืข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ โดยมวีตัถุประสงค ์3 ด้าน คอื (หนึ่ง) เป็นเครือ่งมอืสนับสนุนการคุ้มครองความหลากหลายทาง

ชวีภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (สอง) เป็นเครือ่งมอืชว่ยในการเฝ้าระวงัและป้องกนัปญัหาโจรสลัดชวีภาพ 

และ (สาม) เป็นฐานขอ้มลูเพื่อการพฒันาและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ

และภูมปิญัญาท้องถิ่น ทัง้นี้เนื่องจากฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มอียู่ในปจัจุบัน 

จดัเกบ็อยู่ตามหน่วยงานต่างๆของรฐัที่เกี่ยวข้องอย่างกระจดักระจายในรูปแบบที่แตกต่างกนัอนัเป็น

อุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเป็นระบบเครอืข่ายเดียวกัน และไม่มขี้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็น

ประโยชน์ตามวตัถุประสงคท์ัง้สามประการขา้งต้น 
 

6.6 การพฒันาเคร่ืองมือทางนโยบายและเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารจดัการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําให้ผลประโยชน์ที่แท้จริงของความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ต้นทุนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจและระบบตลาด 

ตวัอย่างเชน่ การปรบัปรงุระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (EIA-HIA) โดยเพิ่ม

ประเดน็การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพของกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ   การ

พฒันาแนวทางประเมนิต้นทนุความสญูเสยีด้านความหลากหลายทางชวีภาพตามแนวคดิการบรกิารเชงิ

ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Service)  เป็นต้น 

การปรบัใช้กลไกตลาดเพื่อปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชวีภาพ เช่น การประเมิน

คณุคา่ความหลากหลายทางชวีภาพใหค้รบถ้วน ระบบการรบัรอง การสร้างแรงจูงใจเพื่อการอนุรกัษ์และ

คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ แรงจูงใจทางภาษีต่อการดําเนินธุรกิจที่สร้าง

ผลกระทบตํ่าต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 

การปรบัใชม้าตรการด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพผนวกเข้าไป

ในการวางผงัเมอืงเพื่อประโยชน์ทัง้ในด้านการปกป้องมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน และความหลากหลาย

ทางชวีภาพ 

 

 

.......................................... 
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พ.ศ.2551 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม.รายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม 

พ.ศ.2552 



สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม. กรอบแนวคดิและทศิทางของแผนจดัการ

คณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม. แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 

2550 – 2554 

สถาบนัธรรมรฐัเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม, 2550. รายงานการศกึษาทบทวนด้านสิง่แวดล้อม 

(Environmental Review)  เพื่อเตรยีมความพร้อมในการเจรจาเขตการคา้เสรไีทย-สหรฐัอเมรกิา 

สมทรง โชตชิืน่, 2550. 70% ของความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชืปลูกและชนิดพนัธุพ์ชืหลักทีม่ ี

คณุคา่ทางสงัคม เศรษฐกจิ ได้รบัการอนุรกัษ์. รายงานการประชมุกลยุทธ์ทัว่โลกสาํหรบัการอนุรกัษ์

พชื. สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

สงกรานต์ จติรากร และ บรบิูรณ์ สมฤทธิ.์ 2548. ทรพัยากรพันธุกรรมข้าวไทย : สูญพันธุ์ไปจรงิหรอื ?. 

เอกสารประกอบการประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การอนุรกัษ์และคุ้มครองทรพัยากรพันธุกรรมข้าวไทย. 

วนัที ่29 พฤศจกิายน 2548 ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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